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KF § 180

Val av justeringspersoner och dag för justering

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter att jämte ordföranden 
justera protokollet tisdag den 2 november kl. 15:00: Ola Carlsson (M) och 
Mikael von Krassow (S).
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KF § 181

Föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar:

Ärende 23 ”Entledigande av Maija Rampe (M) från uppdraget som nämndeman vid 
Helsingborgs Tingsrätt” behandlas under rubrik valärenden efter ärende 19.
      
Utgående ärenden:
11. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag 2020 avseende 
Ängelholms Näringsliv AB. Ärendet stannar i kommunstyrelsen.
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KF § 182

Information från Krisledningsnämnden

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M)  informerar: Arbetet med att 
fortsätta följa konsekvenserna av Covid-19 har övergått till den ordinarie 
organisationen och förslag om att avveckla krisledningsnämnden behandlas på 
kommunstyrelsens kommande sammanträde. 
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KF § 183

Presentation av slutrapport om utveckling av 
systematik och former för medborgardialog

Ärendebeskrivning
Cornelis Huisman (M) och Linda Böcker Åkerman (C), ordförande resp. 1 vice 
ordförande i kommunfullmäktiges fasta beredning 1, informerar om beredningens 
slutrapport om utveckling av systematik och former för medborgardialog (se § 184) 

Många invånare i Sverige anser att de saknar möjlighet att påverka samhälls-
utvecklingen. Beredningen lämnar förslag som förhoppningsvis kommer vara 
vägledande för kommunen och utöka medborgarnas engagemang och tillit för 
fattade beslut. Det gäller att motivera processen för medborgardialog och göra den 
tydlig. 

Ordföranden tackar informationen. 
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KF § 184 Dnr. KS 2020/534

Överlämning av slutrapport om utveckling av 
systematik och former för medborgardialog

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 § 16 att ge kommunfullmäktiges fasta 
beredning 1 i uppdrag om medborgardialog och en utveckling av systematik och 
former. Uppdraget blev förlängt med två månader av fullmäktiges presidium och 
lämnas över till fullmäktige i oktober. 

Beredningen lägger på dagens fullmäktigesammanträde fram slutrapport för 
överlämning och presentation. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2021
• Slutrapport medborgardialog – utveckling av systematik och former

Yrkande
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Anne-Marie Lindén 
(MP), Magnus Jonsson (S), Linda Persson (KD) och Lazze Ohrberg (EP) yrkar 
bifall till beredningens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att förklara uppdraget till beredning 1 slutfört,

att besluta om ett årshjul för medborgardialog, 

att överlämna slutrapporten till kommunstyrelsen för vidare handläggning av de 
förslag som framförts,

att ansöka om deltagande i Sveriges kommuner och regioners nätverk för 
medborgardialog som systematiskt arbetssätt.
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Beslutet ska expedieras till
 Kommunstyrelsen
 Kommunfullmäktiges fasta beredning 1 
 Beredningskoordinator
 Sveriges Kommuner och regioner, Anders Nordh
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KF § 185 Dnr. KS 2019/373

Plan för ekologisk hållbarhet, begäran om förlängd 
tid

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2020 att ge i uppdrag till 
Kommunstyrelsen att ta fram en hållbarhetsplan enligt det förarbete till en 
hållbarhetsplan som KF-beredning nr 2 har gjort under 2019–2020. 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 att ge uppdraget vidare till Miljö- och 
tillståndsnämnden samt att uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige 
senast i oktober 2021. Enligt kommunens riktlinjer till styrdokument ska 
hållbarhetsplanen kallas ”plan för ekologisk hållbarhet”.

Tjänstepersoner inom enheten för natur och ekologisk hållbarhet har tittat på 
omfattningen av planen för ekologisk hållbarhet och fått input från andra 
kommuner om hur lång tid det tagit att ta fram motsvarande planer. Slutsatsen är 
att det inte är möjligt att ta fram ett styrdokument av den storleken på tre till fyra 
månader så att det kan återrapporteras till kommunfullmäktige i oktober 2021. 
Miljö- och tillståndsnämnden önskar därför förlängd svarstid till oktober 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-25 § 147 bordlade ärendet.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 6 oktober 2021, § 185
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 september 

2021, § 162
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2021, 

§ 147
 Skrivelse från presidiet i miljö- och tillståndsnämnden om förlängd tid - 

plan för ekologisk hållbarhet 2021-04-08
 Beslut KSAU § 147 2021-08-25 Begäran om anstånd - Återrapport av 

uppdrag till miljö- och tillståndsnämnden att bereda förslag till plan för 
ekologisk hållbarhet

 Tjänsteutlåtande 2021-08-17 Plan för ekologisk hållbarhet, begäran om 
förlängd tid

 Beslut KS 2021-02-03 Uppdrag till Miljö- och tillståndsnämnden att bereda 
förslag till plan för ekologisk hållbarhet
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Yrkande
Mikael von Krassow (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att medge Miljö- och tillståndsnämnden förlängd tid att ta fram plan för ekologisk 
hållbarhet, samt

att uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i oktober 2022.

Beslutet ska expedieras till
• Miljö- och tillståndsnämnden
• Robin Pehrsson, chef för ekologisk hållbarhet
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KF § 186 Dnr. KS 2021/331

Försäljning av del av Vilhelmsfält 2:2 till Ankarhill 
Fastighets AB

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun ”Kommunen” och Arenabolaget i Ängelholm AB 
”Arenabolaget” träffade år 2019 en avsiktsförklaring om utveckling av Ängelholms 
Arenastad (Dnr KS 2019/268).

Parternas avsikt är att tillsammans, gemensamt och samordnat utveckla en 
Arenastad inom ett område som omfattar flera fastigheter. Vilhelmsfält 2:17 ägs av 
Arenabolaget och resterande del av Arenaområdet (del av Vilhelmsfält 2:2, 
Ängelholm 5:53 samt Ängelholm 5:16) ägs av Kommunen. Markbyten mellan 
parterna kommer att ske i flera steg efterhand som Arenastaden utvecklas.

Ankarhill Fastighets AB, har för avsikt att uppföra en ny padelhall. Ny hall med 
tillhörande allmänna ytor omfattar del av kommunägda Vilhelmsfält 2:2. Ankarhill 
Fastighets AB har sökt bygglov (Dnr B 2021-000783). Aktuellt område ska 
avstyckas från Vilhelmsfält 2:2 och bilda en egen fastighet.

Köpekontrakt har tagits fram och är undertecknat av Ankarhill Fastighets AB. 
Området som Köparen förvärvar är ca 6 056 m2. Köpeskillingen är
2 120 000 kronor. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 6 oktober 2021, § 186
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 september 2021, 

§ 168
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 2 september 2021
• Köpekontrakt - Del av Vilhelmsfält 2:2 med tillhörande bilagor
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Yrkande
Robin Holmberg (M), Lars Karlsson (S) och Måns Irhammar (EP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat köpekontrakt för del av Vilhelmsfält 2:2.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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KF § 187 Dnr. KS 2020/261, MTN 2021/13

Svar på motion från Lars Nyander (S) om ett 
idécenter för uppstart av innovativa miljö- och 
hållbarhetsprojekt

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har lämnat in motion med förslag om ett idécenter för uppstart av 
innovativa miljö- och hållbarhetsprojekt där medborgare och företag kan testa olika 
idéer.

Motionen har remitterats till Miljö- och tillståndsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 6 oktober 2021, § 187
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 september 2021, 

§ 169
• Tjänsteutlåtande daterat den 10 september 2021
• Protokollsutdrag från Miljö- och tillståndsnämnden den 25 mars 2021, § 30
• Tjänsteutlåtande samhälle den 2 mars 2021
• Motion från Lars Nyander (S), inkommen den 18 maj 2020

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

Åsa Larsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 

Proposition och omröstning
Ordförande Elisabeth Kullenberg (M) ställer kommunstyrelsens förslag mot 
Åsa Larssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och genomförs. 
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Ledamot som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA, ledamot som 
önskar bifalla motionen röstar NEJ. Beslutsgången godkänns.

Omröstningen utfaller med 37 JA-röster och 13 NEJ-röster. Se omröstningslista 1.

Kommunfullmäktige har därmed bifallit kommunstyrelsens förslag, att anse 
motionen besvarad.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet enligt nedan:
”Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag, bifall till motionen. 
Samhället är fullt av bra idéer. Både små och stora. Flera av dessa idéer skulle 
kunna säkert kunna realiseras med stöd från ett innovationscenter. Kommunen, 
med sin organisation, ska absolut vara en möjliggörare men skulle kunna bli ännu 
vassare med en verksamhet som har till uppgift att arbeta med förslag och idéer 
utifrån”

Beslutet ska expedieras till
• Robin Pehrsson, enhetschef natur och ekologisk hållbarhet
• Amanda Hulthén, miljöutvecklare
• Louise Modig, näringslivsutvecklare
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Omröstningslista 1
Ledamöter Parti Ersättare JA NEJ
Robin Holmberg                          (M)       1
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)       1
Christina Hanstål                       (M)       1
Tomas Fjellner (M)       1
Ingela Sylwander                        (M)       1
Ola Carlsson                         (M)       1
Maija Rampe                             (M)       1
Anders Davidsson                        (M)       1
Rune Johansson (M)       1
Cornelis Huisman (M)       1
Johnny Hagman (M)       1
Karl-Erik Asp                           (M)       1
Susanne Resmark (M)       Per Skantz 1
Vakant efter Magnus Nson Engelbäck (M)       Hannes Petersson 1
Liss Böcker                             (C)       1
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       1
Carl-Gustaf Gudmundsson (C)       1
Lennart Nilsson (C)       1
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       Kerstin Lingebrant 1
Eric Sahlvall                           (L)       Ingen tjänstgörande ersättare - -
Anita Rosén (L)       1
Linda Persson                           (KD)      1
Petra Oddson (KD)      1
Anne-Marie Lindén                       (MP)      1
Helena Böcker (MP)      1
Lars Nyander                            (S)       Tommy Jönsson 1
Åsa Larsson                             (S)       1
Mikael von Krassow                      (S)       1
Emma Yngvesson                        (S)       Roy Ekstrand 1
Magnus Jonsson (S)       1
Lars Karlsson                           (S)       1
Susanne Jönsson                         (S)       1
Arne Jönsson (S)       Klas Lundh 1
Britt-Marie Hansson (S)       1
Lars-Olle Tuvesson (S)       1
Karin Bergström (S)       Johnny Nguyen 1
Ale Holm                                (S)       1
Susanne Sandström                       (V)       1
Patrik Ohlsson                          (SD)      1
Vakant efter Johan Wifralius                         (SD)      Niklas Andersson 1
Anders Ingvarsson                       (SD)      1
Karin Jansson (SD)      Bo Salomonsson 1
Mats Sahlin (SD)      1
Pontus Myrenberg (SD)      1
Alexander Johnsson                      (SD)      1
Rose-Marie Broman (SD)      1
Bengt Bengtsson                         (SD)      1
Måns Irhammar                             (EP)      1
Inger Rengstedt (EP)      1
Lazze Ohrberg (EP)      1
Elisabeth Kullenberg, ordförande (M) 1

Summa: 37 13
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KF § 188 Dnr. KS 2021/317

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala 
bolag 2020

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

Enligt kommunallagen 6 kap 9§ ska kommunstyrelsen i årliga beslut pröva om den 
verksamhet som kommunens bolag bedrivit under föregående kalenderår varit 
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska 
den lämna förslag till fullmäktige om så kallade nödvändiga åtgärder.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 6 oktober 2021, § 188
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 september 2021, 

§ 170
• Tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2021
• Årsredovisning 2020 Ängelholms Stadshus AB
• Årsredovisning 2020 AB Ängelholmshem
• Årsredovisning 2020 AB Ängelholmslokaler
• Årsredovisning 2020 Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB
• Årsredovisning 2020 för Ängelholms Flygplats AB
• Årsrapport 2020 Ängelholms Näringsliv AB
• Årsredovisning 2020 Sydvatten AB
• Årsredovisning 2020 Arenabolaget i Ängelholm AB

Jäv
Med anledning av jäv deltar Patrik Ohlsson (SD), Alexander Johnsson (SD) och 
Carl-Gustaf Gudmundsson inte i ärendets handläggning.
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Yrkande
Ale Holm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att verksamheten i AB Ängelholmshem under år 2020 inte till fullo har varit för-
enlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Vidtagna och planerade åtgärder följs upp i moder-
bolaget Ängelholms Stadshus AB. Inga ytterligare åtgärder bedöms vara 
nödvändiga i dagsläget.

att verksamheten i AB Ängelholmslokaler under år 2020 inte till fullo har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Vidtagna och planerade åtgärder följs upp i moder-
bolaget Ängelholms Stadshus AB. Inga ytterligare åtgärder bedöms vara 
nödvändiga i dagsläget. 

Beslutet ska expedieras till
• Samtliga nämnder
• Servicestöd; Ekonomi och Kvalitet
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KF § 189 Dnr. KS 2020/578

Uppdrag till Kommunstyrelsen att ta fram en plan för 
hur nya arbetssätt och digitalisering kan leda till ökad 
effektivitet som underlag för fördelning av 
budgeterad regleringspost

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har lämnat uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en plan 
för hur nya arbetssätt och digitalisering kan leda till ökad effektivitet som underlag 
för fördelning av budgeterad regleringspost. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 6 oktober 2021, § 190
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 september 2021, 

§ 173
• Tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att regleringsposten om 2500 tkr för 2021 ska belasta kommunens budgeterade 
resultat för 2021,

att uppdra till nämnderna att i samband med bokslutet för 2021 inkomma med 
beskrivning av vilka digitaliseringsinitiativ som genomförts under 2021 samt vilka 
projekt som planeras under 2022-2023. Redogörelsen ska även omfatta beskrivning 
av vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter digitaliseringsprojekten 
bedöms få,

att hänskjuta hanteringen av budgetposten om 5000 tkr från och med 2022 till 
budgetarbetet i höst, samt

att anse uppdraget återrapporterat.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Samtliga nämnder
• Servicestöd; Ekonomi och Kvalitet
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 190 Dnr. KS 2021/335

Budget och plan för revisorernas verksamhet 2022-
2024

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 11 kap. § 8 ska kommunfullmäktiges presidium upprätta 
förslag till budget för revisorernas verksamhet senast före oktober månads utgång.

Beslutsunderlag
Förslag till budget och plan för revisionens verksamhet

Yrkande
BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta budget och plan för revisorernas verksamhet 2022-2024 enligt framlagt 
förslag.

att uppdra till kommunrevisionen att ta fram en revisionsplan och granskningsplan  
för sina granskningar, i enlighet med SKRs rekommendationer i God revisionssed i 
kommunal verksamhet,

att återrapportera revisionsplan och granskningsplan till kommunfullmäktiges 
presidium senast i december 2021, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att beakta kommunrevisionens reglemente 
avseende behovet av revisionsplan och granskningsplan i samband med översynen 
av övriga reglementen. 
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
Kommunrevisionen
Servicestöd; Ekonomi och Kvalitet
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KF § 191 Dnr. KS 2021/325

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2021 att entlediga Camilla Wifralius 
(SD) från uppdraget som ersättare i Familje- och utbildningsnämnden samt att 
lämna uppdraget vakant tillsvidare. 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021 att fortsatt lämna uppdraget 
vakant. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 27 september 2021, § 174
 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige den 30 augusti 2021, § 154

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att lämna uppdraget som ersättare (SD) i Familje- och utbildningsnämnden vakant 
tillsvidare. 

Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämnden
• Nämndsekreterare/ FMS
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KF § 192 Dnr. KS 2021/362

Val av ersättare i Kommunstyrelsen på vakant plats 
(SD)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021, § 177, att entlediga Johan 
Wifralius (SD) från uppdraget som ledamot i Kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige beslutade vidare att Anders Ingvarsson (SD) utses till ledamot 
och att ersättarplatsen efter Anders Ingvarsson lämnas vakant tillsvidare. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige daterat den 27 september 2021, § 177.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Rose-Marie Broman (SD) till uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsen.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen 
• Nämndsekreterare /FMS
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KF § 193 Dnr. KS 2021/120

Kommunfullmäktiges val 2021 - Val av ledamot på 
vakanta platser (SD) i styrelser till Ängelholms 
Fastighetsstruktur AB samt till Södra Sjukhusområdets 
Utvecklings AB (efter Johan Wifralius (SD))

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse nya ledamöter och ersättare i styrelsen för 
Ängelholms Fastighetsstruktur AB och styrelsen för Södra Sjukhusområdets 
Utvecklings AB efter entledigad Johan Wifralius (SD). 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att till ledamot i styrelsen för Ängelholms Fastighetsstruktur AB utse 
Bo Salomonsson (SD) (går upp från ersättarplats),

att till ny ersättare i styrelsen för Ängelholms Fastighetsstruktur AB utse 
Rose-Marie Broman (SD), 

att till ledamot i styrelsen för Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB utse 
Bo Salomonsson (SD) (går upp från ersättarplats), samt

att till ny ersättare i styrelsen för Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB utse 
Rose-Marie Broman (SD). 

Beslutet ska expedieras till
• Bo Salomonsson
• Rose-Marie Broman
• Ängelholms Fastighetsstruktur AB
• Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB
• Nämndsekreterare /FMS
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KF § 194 Dnr. KS 2021/365

Entledigande av Karin Bergström (S) från uppdraget 
som ledamot i Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Karin Bergström (S) har lämnat in avsägelse från samtliga politiska uppdrag i 
Ängelholms kommun:

 Ledamot i Kommunfullmäktige
 Styrgrupp för översyn av den politiska organisationen (väljs av Kommun-

styrelsen)

Beslutsunderlag
Avsägelse från Karin Bergström, inkommen den 27 september 2021. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Karin Bergström (S) från uppdraget som ledamot i Kommun-
fullmäktige, samt

att hos Länsstyrelsen i Skåne begära ny röstsammanräkning för ny ledamot i 
Kommunfullmäktige. 

Beslutet ska expedieras till
• Karin Bergström
• Länsstyrelsen i Skåne
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Kommunfullmäktige
2021-10-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 195 Dnr. KS 2021/398

Entledigande av Lina Miremark (L) från uppdraget 
som ledamot i Miljö- och tillståndsnämnden

Ärendebeskrivning
Lina Miremark (L) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ledamot i Miljö- och 
tillståndsnämnden. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Lina Miremark, inkommen den 14 oktober 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Lina Miremark (L) från uppdraget som ledamot i Miljö- och 
tillståndsnämnden,

att lämna uppdraget som ledamot i Miljö- och tillståndsnämnden vakant tillsvidare.

Beslutet ska expedieras till
• Lina Miremark
• Miljö- och tillståndsnämnden
• Nämndsekreterare /FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-10-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 196 Dnr. KS 2021/399

Entledigande av Arne Jönsson (S) från uppdragen 
som ledamot i Kommunfullmäktige och Kommun-
fullmäktiges beredning 1

Ärendebeskrivning
Arne Jönsson (S) har lämnat in avsägelse från följande politiska uppdrag: 

 ledamot i Kommunfullmäktige
 ledamot och 2 vice ordförande i Kommunfullmäktiges fasta beredning 1
 ledamot i Kommunstyrelsens mångfaldsgrupp (väljs av Kommunstyrelsen) 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Arne Jönsson, inkommen den 15 oktober 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Arne Jönsson (S) från ovanstående uppdrag, 

att lämna uppdragen som till ledamot och 2 vice ordförande i 
Kommunfullmäktiges fasta beredning 1 vakant tillsvidare, samt

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ledamot i 
Kommunfullmäktige. 

Beslutet ska expedieras till
• Länsstyrelsen
• Arne Jönsson 
• Fast beredning 1
• Nämndsekreterare /FMS
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 197 Dnr. KS 2021/403

Entledigande av Maija Rampe (M) från uppdraget som 
nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt

Ärendebeskrivning
Maija Rampe (M) har lämnat in avsägelse från uppdraget som nämndeman vid 
Helsingborgs Tingsrätt. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Maria Rampe, inkommen den 15 oktober 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Maija Rampe (M) från uppdraget som nämndeman vid Helsingborgs 
Tingsrätt, samt

att lämna nomineringen som nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt vakant 
tillsvidare. 

Beslutet ska expedieras till
• Maija Rampe
• Helsingborgs Tingsrätt
• Nämndsekreterare /FMS
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KF § 198

Anmälningsärenden

Kommunrevisionens protokoll 210015 KS 2021/13

Krisledningsnämndens protokoll 211007 KS 2020/195
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