
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-08-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Aulan Rönnegymnasiet, 2020-08-25, kl. 19:00-22:35

Beslutande: Se nästa sida 

Ersättare: Se nästa sida 

Övriga närvarande:  Eva Sturesson, stadsjurist
Henrik Sandén, planeringschef
Lilian Eriksson, kommundirektör
Malin Lundberg, kanslichef
Elisabeth Alm, sekreterare

Utses att justera: Rasmus Waak Brunkestam, Susanne Jönsson

Paragrafer: 143-166 varav 148 omedelbart justerad paragraf, se separat försättsblad
 och närvarolista

Sekreterare ___________________________________________________
Elisabeth Alm

Ordförande ___________________________________________________
Elisabeth Kullenberg

Justerare ___________________________________________________
Rasmus Waak Brunkestam,                           Susanne Jönsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats. 
Paragraf 148 omedelbart justerad paragraf, har anslagits separat. 

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-08-25
Datum för anslags uppsättande: 2020-09-07
Datum för anslags nedtagande: 2020-09-29

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Elisabeth Alm



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-08-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslutande §§ 143-147 och § 149-166

Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare 
Robin Holmberg                          (M)                                               
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               
Christina Hanstål                       (M)                                               
Tomas Fjellner                          (M)                                               
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               
Ingela Sylwander                        (M)                                               
Ola Carlsson                            (M)                                               
Maija Rampe                             (M)                                               
Anders Davidsson                        (M)                                               
Rune Johansson                          (M)                                               
Jan Olof Sewring                        (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Johnny Hagman                           (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                            
Karl-Erik Asp                           (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Susanne Resmark                         (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Magnus Nson Engelbäck                   (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Liss Böcker                             (C)                                               
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Lennart Nilsson                         (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       Kerstin Lingebrant                                        
Eric Sahlvall                           (L)                                               
Anita Rosén                             (L)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Linda Persson                           (KD)                                              
Petra Oddson                            (KD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Lars Nyander                            (S)                                               
Åsa Larsson                             (S)                                               
Mikael von Krassow                      (S)                                               
Emma Yngvesson                          (S)                                               
Magnus Jonsson                          (S)                                               
Lars Carlsson                           (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Susanne Jönsson                         (S)                                               
Arne Jönsson                            (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Britt-Marie Hansson                     (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Lars-Olle Tuvesson                      (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Karin Bergström                         (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Ale Holm                                (S)                                               
Susanne Sandström                       (V)       Sara Gigja                                        
Anne-Marie Lindén                       (MP)      Karl-Otto Rosenqvist
Helena Böcker                           (MP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              
Johan Wifralius                         (SD)                                              
Anders Ingvarsson                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Karin Jansson                           (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Mats Sahlin                             (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              
Alexander Johnsson                      (SD)                                              
Rose-Marie Broman                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              
Jim Brithén                             (EP)                                              
Pia Ohrberg                             (EP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Måns Irhammar (EP)
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Plats och tid:  Aulan Rönnegymnasiet, 2020-08-25, kl. 19:00 
 
Beslutande: Se nästa sida 

Ersättare: Se nästa sida 

Övriga närvarande:   Eva Sturesson, stadsjurist 
Henrik Sandén, planeringschef 
Lilian Eriksson, kommundirektör 
Malin Lundberg, kanslichef 
Elisabeth Alm, sekreterare 
 

Utses att justera:  Rasmus Waak Brunkestam,   Susanne Jönsson   
 
Paragraf:  148 omedelbart justerad paragraf 
 
 

Sekreterare  ___________________________________________________ 
 Elisabeth Alm 
 

Ordförande ___________________________________________________ 
 Elisabeth Kullenberg 
 

Justerare ___________________________________________________ 
 Rasmus Waak Brunkestam                        Susanne Jönsson 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
 
§ 148 omedelbart justerad paragraf. Justering har tillkännagivits genom anslag på 
Kommunens webbplats 
 
Organ:  Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum:  2020-08-25 
Datum för anslags uppsättande: 2020-08-26 
Datum för anslags nedtagande: 2020-09-17 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset Ängelholm 
 
Underskrift ____________________________________________________ 

                            Elisabeth Alm 
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Beslutande § 148 omedelbart justerad paragraf 

Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare  

Robin Holmberg                           (M)                                                 

Sven-Ingvar Borgquist                    (M)                                                 

Christina Hanstål                        (M)                                                 

Tomas Fjellner                           (M)                                                 

Elisabeth Kullenberg                     (M)                                                 

Ingela Sylwander                         (M)                                                 

Ola Carlsson                             (M)                                                 

Maija Rampe                              (M)                                                 

Anders Davidsson                         (M)                                                 

Rune Johansson                           (M)                                                 

Jan Olof Sewring                         (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Johnny Hagman                            (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                                                             

Karl-Erik Asp                            (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Susanne Resmark                          (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Magnus Nson Engelbäck                    (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Liss Böcker                              (C)                                                 

Rasmus Waak Brunkestam                   (C)                                                 

Carl-Gustaf Gudmundsson                  (C)        Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Lennart Nilsson                          (C)        Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Charlotte Engblom Carlsson               (L)        Kerstin Lingebrant                                         

Eric Sahlvall                            (L)                                                 

Anita Rosén                              (L)        Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Linda Persson                            (KD)                                                

Petra Oddson                             (KD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Lars Nyander                             (S)                                                 

Åsa Larsson                              (S)                                                 

Mikael von Krassow                       (S)                                                 

Emma Yngvesson                           (S)                                                 

Magnus Jonsson                           (S)                                                 

Lars Carlsson                            (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Susanne Jönsson                          (S)                                                 

Arne Jönsson                             (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Britt-Marie Hansson                      (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Lars-Olle Tuvesson                       (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Karin Bergström                          (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Ale Holm                                 (S)                                                 

Susanne Sandström                        (V)        Sara Gigja                                         

Anne-Marie Lindén                        (MP)       Karl-Otto Rosenqvist 

Helena Böcker                            (MP)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Patrik Ohlsson                           (SD)                                                

Johan Wifralius                          (SD)                                                

Anders Ingvarsson                        (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Karin Jansson                            (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Mats Sahlin                              (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Pontus Myrenberg                         (SD)                                                

Alexander Johnsson                       (SD)                                                

Rose-Marie Broman                        (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Bengt Bengtsson                          (SD)                                                

Jim Brithén                              (EP)                                                

Pia Ohrberg                              (EP)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Måns Irhammar (EP)  

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-08-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

143 Val av justerare

144 Föredragningslistan

145 Information från krisledningsnämnden - kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg (M)

146 Återraport av uppdrag till Familje- och utbildningsnämnden (ärende 7) - 
grundskoleutvecklare Frida Wirén

- Infomration om Helsingborg Ängelholm Airport – utgick!

- Ev. interpellationer och frågor – utgick!

147 Återrapport av uppdrag till Familje- och utbildningsnämnden att utreda 
vilka insatser som krävs för att lika hög andel av pojkarna ska gå ur 
grundskolan med godkända betyg som andelen flickor

2020/115

148 Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. (avseende 
Ängelholm Helsingborg Airport) – Omedelbart justerad paragraf!

2020/200

149 Markanvisning för Räfsan 2020/267

150 Markanvisning för Globen 1 2020/268

151 Markanvisning för Startpistolen 1 2020/270

152 Exploateringsavtal för Ängelholm 3:139 (Hälsohotellet) 2019/290

153 Antagande Detaljplan för del av Ängelholm 3:139, Centrum, Ängelholm 
(Hälsohotellet)

2016/115

154 Omfördelning inom samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 
2020

2020/245

155 Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister 2019/180

156 Förlängt sammanträde



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-08-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

157 Svar på motion ang. utredning om en förskola i Össjö 2017/809

158 Entledigande samt val av ersättare efter Anne Viljevik (S) gällande 
samtliga kommunala uppdrag

2020/377

159 Val av ledamot i Nämnden för kultur, idrott och fritid på vakant plats 
(KD)

2020/318

160 Val av ny ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden på vakant plats (KD) 2020/304

161 Val av ersättare i Familje- och utbildningsnämnden på vakant plats (SD) 2020/127

162 Nominering till uppdraget som nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt 
efter Yvonne Mollet Bengtsson (S)

2020/378

163 Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) gällande slöjförbud i förskolan 
och grundskolan

2020/394

164 Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) gällande insatser mot psykisk 
ohälsa

2020/395

165 Motion från Patrik Ohlsson m fl (SD) om uppdatering av riktlinjer för 
flaggning

2020/396

166 Anmälningsärenden

- Interpellation gällande färdtjänst – utgick! 2020/383



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 143     

Val av justerare

Rasmus Waak Brunkestam (C) och Susanne Jönsson (S) utses att jämte ordföranden justera 
protokollet fredag den 4 september 2020 kl. 15:00. 

_____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

 
KF § 144        

Föredragningslistan

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar:

Ärende 5 Information om Helsingborg Ängelholm Airport utgår.

Ärende 6 (32) Interpellation om färdtjänst utgår.

Under ärende 22 inkomna motioner tillkommer följande ärenden:
Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) gällande slöjförbud i förskolan och grundskolan
Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) gällande insatser mot psykisk ohälsa
Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) om uppdatering av riktlinjer för flaggning

_____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

 
KF § 145       

Information från krisledningsnämnden

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

_____ 
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Kommunfullmäktige

2020-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 146       

Återraport av uppdrag till Familje- och utbildnings-
nämnden 

Grundskoleutvecklare Frida Wirén informerar redogör för utredningen om vilka insatser 
som krävs för att lika hög andel av pojkarna ska gå ur grundskolan med godkända betyg 
som andelen flickor. 

_____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 147 Dnr. KS 2020/115  FUN 2019/234

Återrapport av uppdrag till Familje- och utbildnings-
nämnden att utreda vilka insatser som krävs för att lika 
hög andel av pojkarna ska gå ur grundskolan med 
godkända betyg som andelen flickor

Ärendebeskrivning
Skolan skall erbjuda alla elever en likvärdig utbildning med hög kvalitet. En likvärdig 
utbildning där huvudmannen dessutom arbetar för att möta upp och kompensera för 
elevers olika förut-sättningar. Uppdraget att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning är 
komplext och kräver ett ständigt pågående arbete och insatser av flera olika slag. 

Skillnaderna i pojkars och flickors resultat är en tydlig utmaning i uppdraget kring den 
likvärdiga skolan.  Frågan har sedan flera år adresserats, debatterats och beforskats på 
nationell nivå, vilket belyser utmaningens omfattning och allvar. Även Ängelholms 
kommun visar på en tydlig obalans mellan pojkars och flickors resultat i grundskolan. 

Med anledning av denna utmaning beslutade Kommunfullmäktige den 11 november 2019, 
§ 200 att ge Familje- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda vilka insatser som krävs 
för att lika stor andel pojkar som flickor skall nå godkända resultat i grundskolan. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 12 augusti 2020 § 154.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 juni 2020. 
Tjänsteutlåtande nämndkansliet daterat den 5 juni 2020
Beslut från Familje- och utbildningsnämnden 28 maj 2020 § 62
Tjänsteutlåtande Lärande och Familj daterat den 14 maj 2020
Beslutsunderlag, ”Utredning kring nuläge och förutsättningar framöver för en likvärdig 
utbildning kopplade till pojkars och flickors resultat”

Yrkanden 
Sven-Ingvar Borgquist (M), Kerstin Lingebrant (L) och Måns Irhammar (EP) yrkar bifall 
till förslag till beslut. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna ”Utredning kring nuläge och förutsättning framöver för en likvärdig 
utbildning kopplade till pojkars och flickors resultat” som svar på uppdraget.

Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden
Lärande och Familj, chef Lars-Ola Olsson och verksamhetschef Fredrik Thornberg
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Kommunfullmäktige

2020-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 148 Dnr. KS 2020/200   

Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal 
m.m. (avseende Ängelholm Helsingborg Airport)

Ärendebeskrivning
Ängelholm Helsingborg Airport drivs av Ängelholms Flygplats AB. Flygplatsen innehar 
flygplatscertifikat och är godkänd av Transportstyrelsen. Ägaren till flygplatsbolaget har 
fattat beslut om att lägga ned driften av flygplatsbolagets verksamhet. Anledningen till detta 
är coronapandemin. Det finns behov av kommunikationer med flyg till och från 
Ängelholm Helsingborg Airport. För att bidra till regionens utveckling och tillväxt samt för 
att främja social och territoriell sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till och från 
flygplatsen säkerställs. Mot denna bakgrund föreslås sju kommuner i Familjen Helsingborg 
att trygga flygplatsens fortlevnad. 

Ett ägarbolag har bildats där de sju kommunerna föreslås vara delägare. Ägarbolaget 
föreslås köpa samtliga aktier i Ängelholms Flygplats AB. Ägarkommunernas inbördes 
förhållanden regleras i ett aktieägaravtal. Bolagsordningar för såväl ägarbolaget som 
flygplatsbolaget har upprättats. Därtill har ett initialt ägardirektiv för flygplatsbolaget tagits 
fram. Ängelholms Flygplats AB åläggs vidare att säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till 
och från Ängelholm Helsingborg Airport till och med den 1 september 2030. 

Ägarbolaget åtar sig att täcka eventuella förluster som uppkommer i flygplatsbolaget med 
anledning av detta. Ägarkommunerna åtar sig att täcka eventuellt underskott i ägarbolaget. 
För 2020 kan flygplatsbolaget få särskilt stöd av kommunerna på grund av 
coronapandemin. Maximalt kan Ängelholms kommun komma att utge 16 255 000 kronor. 
Beloppet inkluderar förvärv av andel i ägarbolaget, köp av aktierna i flygplatsbolaget, 
omkostnader relaterade till förvärven, särskilt stöd till flygplatsbolaget på grund av 
coronapandemin samt det som kommunen kan komma att utge för att täcka eventuella 
framtida förluster i flygplatsbolaget.

Beslutsunderlag
Reviderat tjänsteutlåtande – förtydligande med namn samt formulering i att-sats 9
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 12 augusti 2020, § 155
Tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2020
Aktieägaravtal – version KSAU/KS
Utlåning och borgen
Bolagsordning för ägarbolaget 
Aktieöverlåtelseavtal, utan bilagor 
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Kommunfullmäktige

2020-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Bolagsordning för flygplatsbolaget 
Ägardirektiv för flygplatsbolaget
Årsredovisning för flygplatsbolaget
Avsiktsförklaring
Analys från WSP
Utlåning och borgen flygplatsen
Ändring av aktieägaravtal E-brev
Reviderat aktieägaravtal i enlighet med ändring i E-brev
Information om revers

Yrkanden 
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag inklusive det förtydligade 
tjänsteutlåtandet. Robin Holmberg yrkar vidare på följande att-satser: 

att § 5.3 i Aktieägaravtalet för Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB ändras till:

”Ersättningen till ledamöterna och suppleanterna i Styrelsen ska beslutas på bolagsstämma 
i Bolaget och ska följa Ängelholms kommuns principer som gäller i samverkan mellan olika 
kommuner exempelvis i Samordningsförbundet.”

att uppdra till Ängelholms kommuns ägarombud att vid bolagsstämmorna 2020 och 2021 
företräda kommunen genom att på stämman rösta för de beslut som fattats av 
kommunfullmäktige, inbegripet att aktieägaravtalet, i tillämpliga delar, ska antas som 
ägardirektiv för bolaget. 

Jim Brithén (EP, Liss Böcker (C), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson 
(SD), Rasmus Waak Brunkestam (C), Ingela Sylwander (M) och Sven-Ingvar Borgquist (M) 
instämmer i Robin Holmbergs yrkande inklusive tilläggsattsatser. 

Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras, i andra hand att 
ärendet avslås och att kommundirektören får i uppgift att göra det domstolen fastställt, att 
kräva tillbaks 2955000 kr av flygplatsbolaget innan något avtal skrivs eller transaktion 
genomförs som kan påverka vår möjlighet att korrigera olagligheterna.

Lars Nyander (S) och Sara Gigja (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag inklusive 
det förtydligade tjänsteutlåtandet. 
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Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller 
återremitteras. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs och genomförs. Följande omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde röstar JA;
Ledamot som vill att ärendet ska återremitteras röstar NEJ.
Omröstningen utfaller med 30 JA-röster mot 1 NEJ-röst. Se omröstningslista nr. 1.

Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut inklusive både förtydligat tjänsteutlåtande och Robin Holmbergs tilläggsattsatser, 
dels avslag på detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut inklusive både förtydligat tjänsteutlåtande och Robin 
Holmbergs tilläggsattsatser.  

Omröstning begärs och genomförs. Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som bifaller kommunstyrelsens förslag inklusive både förtydligat tjänsteutlåtande 
och Robin Holmbergs tilläggsattsatser röstar JA;
Ledamot som avslår kommunstyrelsens förslag inklusive både förtydligat tjänsteutlåtande 
och Robin Holmbergs tilläggsattsatser röstar NEJ.
Omröstningen faller ut med 22 JA-röster mot 9 NEJ-röster. Se omröstningslista nr. 2.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med kommundirektören att 
förvärva 32,38 procent av aktierna i Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB för en 
köpeskilling om 32 382 kronor och tillträda upprättat förslag till aktieägaravtal samt i 
samband därmed godkänna att kommunen maximalt utger 16 255 000 kronor i enlighet 
med upprättat förslag,

att finansiering sker genom att belasta kommunens resultat och rörelsekapital i 
motsvarande mån,

att ställa borgen för lån i Ängelholms Flygplats AB upp till maximalt 9 714 575 kronor 
(motsvarande 32,38 procent av 30 miljoner kronor),

att ställa borgen för lån i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB upp till 
maximalt 647 638 kronor (motsvarande 32,38 procent av 2 miljoner kronor),
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Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB
att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ängelholm Helsingborgs flygplats 
Holding AB,

att § 5.3 i Aktieägaravtalet för Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB ändras till:

”Ersättningen till ledamöterna och suppleanterna i Styrelsen ska beslutas på bolagsstämma 
i Bolaget och ska följa Ängelholms kommuns principer som gäller i samverkan mellan olika 
kommuner exempelvis i Samordningsförbundet.”

att ge firmatecknare för Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB i uppdrag att ingå 
upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal, 

att till ledamot utse Robin Holmberg (M) och till styrelsesuppleant utse Lars Nyander (S) i 
Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB intill årsstämman 2021,

att till lekmannarevisorer för Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB välja Bengt 
Sävström (S) samt Ragnar Steen (M) ersättare,

att utse Liss Böcker (C) till ägarombud vid bolagstämmor under 2020 och 2021 i 
Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB, varvid ombudet ska företräda kommunen 
genom att på stämman rösta för de beslut som fattats av kommunfullmäktige, inbegripet 
att aktieägaravtalet, i tillämpliga delar, ska antas som ägardirektiv för bolaget,

     Ängelholms flygplats AB
     att godkänna upprättade förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Ängelholms
     Flygplats AB, 

att ålägga Ängelholms Flygplats AB att tillhandahålla tjänst av allmänt ekonomiskt 
intresse till och med den 1 september 2030, 

att till ledamöter i Ängelholms Flygplats AB, intill årsstämman 2021, välja 

1. Anders Williamsson
2. Christina Richter
3. Emma Håkansson
4. Ola Ringdahl
5. Renée Mohlkert 
6. Lilian Eriksson
7. Karin Bengtsson

att  till ordförande för styrelsen i Ängelholms Flygplats AB välja Anders Williamsson 
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att till lekmannarevisorer för Ängelholm Flygplats AB välja Bengt Sävström (S) samt 
Ragnar Steen (M) ersättare

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

_____ 

Reservationer

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet: 

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att köpa Ängelholm Helsingborg Airport med allt 
vad det innebär.

Att driva en flygplats innebär både stor miljö- och klimatpåverkan och det kan inte 
kombineras med ambitiösa miljö- och klimatmål med bibehållen trovärdighet, man får helt 
enkelt välja och nu blir det tydligt vem som står för vad i miljö- och klimatfrågorna.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det inte någon bra affär för skattebetalarna eftersom 
passagerarantalet var vikande redan före pandemin och under pandemin har vi sett att 
mycket går att göra på distans vilket troligen leder till ännu färre passagerare med ännu 
större förluster som skattebetalarna måste täcka.
Till detta kan vi lägga att det finns en dom i kammarrätten från 2013 som fastslår att det 
var ett otillåtet stöd till näringslivet att efterskänka ett lån på 15 miljoner kronor i samband 
med att PEAB köpte flygplatsen 2010. En dom i förvaltningsrätten från 2014 fastställer att 
den så kallade rättningen som gjordes i augusti 2013 inte var någon rättning. För 
Ängelholms del är det 2 955 000 kronor som Ängelholms kommun ska kräva av PEAB 
men kommundirektör, stadsjurist och ledande politiker rycker bara på axlarna och kommer 
nu betala ytterligare miljoner skattekronor för att få fortsätta driva en verksamhet som 
näringslivet inte ser som lönsam. 
Att det efter tagna beslut i kommunstyrelsen framkommer att det finns en revers på 5 
miljoner kronor som påverkar värdet på bolaget är vi mycket kritiska till.
Karl-Otto Rosenqvist

_____ 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet:

Ängelholm kommun har länge haft förmånen att ha en flygplats. Först genom att försvaret 
använt flygplatsen till flygvapnet. Därefter med kommersiell drift sedan -60 talet. I 60 år 
har möjligheten att ta sig till olika destinationer via Ängelholm funnits. I huvudsak är det 
linjen till huvudstaden som varit intressant för passagerarna.
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Under dessa 60 år har flygplatsen haft flera ägare. Först Försvaret därefter Swedavia. 
Swedavia säljer 2011 flygplatsen till Skåne nordväst som i sin tur direkt säljer den till 
PEAB.
Och nu, 9 år senare, står vi ännu en gång inför beslutet om att gå in som ägare till en 
flygplats.

Anledningen är att den nuvarande ägaren tagit beslut om att lägga ner driften av 
flygplatsen.
Motiveringen är att passagerarsiffrorna de senaste åren varit vikande och att man inom en 
överskådlig tid inte ser att flygplatsen kommer generera några intäkter. 

Utbrottet av covid 19 gjorde situationen än mer akut och flera flygplatser och flygbolag 
drabbades av att resandet i stort sett upphörde.

Familjen Helsingborg har i samband med att situationen uppdagats förhandlat med ägaren 
om olika alternativ till lösning för att inte flygplatsen ska stänga. Processen har i olika steg 
stämts av med de kommuner som önskat vara med i processen. Resultatet har vi framför 
oss idag.
Förslaget till lösning innebär att 7 av de 11 medlemskommunerna i familjen Helsingborg 
ska köpa driftsbolaget.

Ett paket som innebär att totalt 50 miljoner fördelas över de 7 kommunerna.

För oss socialdemokrater har frågan kring detta köp landat i tre frågeställningar som vi 
processat på våra medlemsmöten.

Den första frågeställningen handlar om vad som är en kommuns kärnverksamheter.

Som kommunen är vi obligatoriskt ansvariga för att det ska finnas förskola grundskola och 
gymnasieskola, en social omsorg bestående av äldre- och handikappomsorg samt individ 
och familjeomsorg, vi ska ha en krisberedskap och ett civilt försvar, en räddningstjänst, 
bostäder, en biblioteksverksamhet, fungerande vatten och avlopp, fungerande renhållning 
och avfallshantering och det ska finnas en hantering av plan och byggfrågor samt miljö- 
och hälsoskydd. 

Det är det grundläggande uppdraget vi har som kommun.

Den andra frågeställningen handlar om klimatsituationen i världen.

Det kan inte undgått någon att vår planet befinner sig i ett nödläge. Höga temperaturer, 
översvämningar, smältande polarisar och klimatflyktingar.

Världens ledare har därför enats om att vidta åtgärder för att motverka det negativa 
avtrycket vi gör på planeten. En absolut nödvändig överenskommelse mellan världens 
nationer har därför träffats, Parisavtalet.
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En del i det avtalet handlar om att drastiskt minska de utsläpp som görs från världens 
industrier och fordon. Ett avtal som Sverige ställts sig bakom och som inte bara påverkar 
oss som nation utan som även omfattar samtliga kommuner. 

Den tredje frågeställningen handlar om hur covid 19 påverkat vårt sätt att arbeta.
Den mötesstruktur vi haft för bara ett par månader sedan har förändrats globalt. När 
resandet minskade ökade behovet av andra lösningar för att mötas. 
Både offentliga och privata verksamheter ställde snabbt om till en digital mötesstruktur 
som visade sig spara både tid och pengar.

När det gäller vår första frågeställning om kommunens kärnverksamhet så är det vår 
uppfattning att vårt politiska uppdrag handlar om att göra prioriteringar som gagnar alla 
kommuninvånare.
Vi kan inte se att ägandet och driften av en flygplats kan prioriteras i förhållande till de 
behov som finns inom skolan, vården eller omsorgen.

När det gäller vår andra frågeställning kring den rådande klimatsituationen i välden är det 
vår uppfattning att alla måste ta ett ansvar. Vi måste inför alla beslut våga pröva 
miljöperspektivet och de eventuella konsekvenser ett beslut kan innebära för kommande 
generationer. Om vi som politiker ska vara trovärdiga finns det bara ett alternativ.

När det gäller vår tredje frågeställning är det vår uppfattning att den förändring gällande 
mötesstruktur som tvingades fram av covid 19 till stor del kommer vara bestående.  

Om vi som politiker ska ta vårt ansvar i den kommande omställningen till förmån för 
miljön, Om vi som politiker ska ta vårt ansvar gällande Parisavtalet, 
Om vi som politiker ska ta vårt ansvar och våga göra tuffa prioriteringar 
Då måste det första jobbiga beslutet fattas någonstans och av någon

Därför väljer vi socialdemokrater att ta ställning för våra barns framtid och för miljön.

För den socialdemokratiska gruppen
Lars Nyander

_____ 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet:

Vänsterpartiet i Ängelholm har inte tagit lätt på den här frågan. Vi är medvetna om 
flygplatsens vikt för Ängelholms näringsliv och vi är medvetna om att det kommer att 
försvinna arbetstillfällen. Men, någonstans på vägen är det just sådana här avgörande 
vägskäl som innebär en skillnad för framtiden och vår miljö. Vi har gångbara alternativ i 
både Ängelholm och nordvästra Skåne såsom järnvägen – För att så här är det, Vi måste 
ibland vara beredda på att ta svåra beslut och säga nej till vissa bekvämligheter som vi är 
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vana vid för att leva upp till det förtroende barn och ungdomar har gett oss, så att även de 
kan ta del av jordens resurser i framtiden.  
 
Avslutningsvis skulle vi även vilja belysa det faktum att Ängelholms välfärd inte har råd 
med en lyx-investering, som kanske bär sig själv i framtiden. I detta nu blöder många 
verksamheter och våra kommuninvånare drabbas. Vi ser hellre att vi satsar på människor 
som behöver det och vårt löfte att leva upp till parisavtalet.
Sara Gigja
_____ 

Beslutet ska expedieras till
Eva Sturesson, stadsjurist
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Omröstningslista nr. 1
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Christina Hanstål                       (M)                                               X    
Tomas Fjellner                          (M)                                               X    
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)                                               X    
Jan Olof Sewring                        (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Johnny Hagman                           (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Karl-Erik Asp                           (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Susanne Resmark                         (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Magnus Nson Engelbäck                   (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Lennart Nilsson                         (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       Kerstin Lingebrant                      X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Lars Nyander                            (S)                                               X    
Åsa Larsson                             (S)                                               X    
Mikael von Krassow                      (S)                                               X    
Emma Yngvesson                          (S)                                               X    
Magnus Jonsson                          (S)                                               X    
Lars Carlsson                           (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Susanne Jönsson                         (S)                                               X    
Arne Jönsson                            (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Britt-Marie Hansson                     (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Lars-Olle Tuvesson                      (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Karin Bergström                         (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Ale Holm                                (S)                                               X    
Susanne Sandström                       (V)       Sara Gigja                              X    
Anne-Marie Lindén                       (MP)      Karl-Otto Rosenqvist                    X   
Helena Böcker                           (MP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X    
Johan Wifralius                         (SD)                                              X    
Anders Ingvarsson                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Karin Jansson                           (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Mats Sahlin                             (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X    
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X    
Rose-Marie Broman                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X    
Jim Brithén                             (EP)                                              X    
Pia Ohrberg                             (EP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Måns Irhammar                           (EP)                                              X    

SUMMA: 30 1 0 20
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Omröstningslista nr 2
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Christina Hanstål                       (M)                                               X    
Tomas Fjellner                          (M)                                               X    
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)                                               X    
Jan Olof Sewring                        (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Johnny Hagman                           (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Karl-Erik Asp                           (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Susanne Resmark                         (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Magnus Nson Engelbäck                   (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Lennart Nilsson                         (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       Kerstin Lingebrant                      X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)                                               X   
Lars Carlsson                           (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Susanne Jönsson                         (S)                                               X   
Arne Jönsson                            (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Britt-Marie Hansson                     (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Lars-Olle Tuvesson                      (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Karin Bergström                         (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Ale Holm                                (S)                                               X   
Susanne Sandström                       (V)       Sara Gigja                              X   
Anne-Marie Lindén                       (MP)      Karl-Otto Rosenqvist                    X   
Helena Böcker                           (MP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X    
Johan Wifralius                         (SD)                                              X    
Anders Ingvarsson                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Karin Jansson                           (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Mats Sahlin                             (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X    
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X    
Rose-Marie Broman                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X    
Jim Brithén                             (EP)                                              X    
Pia Ohrberg                             (EP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Måns Irhammar                           (EP)                                              X    

SUMMA: 22 9 0 20
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KF § 149 Dnr. KS 2020/267   

Markanvisning för Räfsan

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har genom Mark- och exploateringsenheten under våren 2020 
erbjudit exploatörer att göra en intresseanmälan till markanvisning gällande fastigheten 
Räfsan 4 i Munka Ljungby. Markanvisningen annonserades även på kommunens hemsida 
under mars månad. Markanvisningen sker genom anbud efter en utvärdering av inkomna 
förslag.

Gösta Bengtsson Fastighets AB lämnade in det förslag som vid utvärderingen bäst 
uppfyllde bedömningskriterierna. Bolaget har inom området för avsikt att uppföra ett 
kvarter med totalt 20 radhus i två våningar som bostadsrätter. Byggnationen innehåller 
även utemiljöer med mycket grönska, en bilfri innergård och väl integrerade hållbarhets-
lösningar. Etableringen sker i enlighet med gällande detaljplan. Gösta Bengtsson Fastighets 
AB beräknar att inflyttning kan ske i slutet av 2022. Priset för Räfsan 4 är fyra miljoner 
kronor.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Gösta Bengtsson Fastighets AB 
upprättat förslag till markanvisningsavtal. Bolaget har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 augusti 2020, § 175
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 juni 2020
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 11 juni 2020
Av Gösta Bengtsson Fastighets AB signerat markanvisningsavtal
Föreslagen byggnation, bilaga 1 till markanvisningsavtal
Kartskiss
Inbjudan till markanvisning

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

  att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Gösta Bengtsson Fastighets AB
  avseende Räfsan 4, 
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att Mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal avseende
Räfsan 4 mellan Ängelholms kommun och Gösta Bengtsson Fastighets AB, eller ett av
Gösta Bengtsson Fastighets AB majoritetsägt projektbolag.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original.
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KF § 150 Dnr. KS 2020/268   

Markanvisning för Globen 1

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun äger en obebyggd fastighet för förskola i Havsbadens nya 
bostadsområde Parallelltrapetsen, Globen 1. Kommunen ser i framtagna 
befolkningsprognoser behov av en förskola med 6 avdelningar inom området. 

Kommunen har genom Mark- och exploateringsenheten, under hösten 2019 och våren 
2020, fört diskussioner med Fastighets AB 3Hus ”Exploatören” som har för avsikt att 
exploatera, äga och förvalta förskola inom fastigheten. Exploatören har tillsammans med 
förskoleaktören Dibber Sverige AB ”Verksamhetsutövaren” presenterat ett koncept som 
ligger till grund för en direktanvisning av fastigheten.  

I markanvisningsavtalet som upprättats mellan Kommunen och Exploatören har parterna 
enats om riktlinjer och förutsättningar för exploatering av fastigheten samt villkor för 
framtida marköverlåtelse. Exploatören har undertecknat avtalet. Målsättningen för parterna 
är att förskoleverksamheten ska öppna i januari 2023. Exploatören ska betala 600 kr/m2 
tomtarea vilket ger en beräknad köpeskilling på ca 3 100 000 kronor. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 12 augusti 2020, § 176
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 juni 2020
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 12 juni 2020
Markanvisningsavtal med bilagor signerat av Fastighets AB 3Hus
Bilaga 1 till Markanvisningsavtal – karta över Globen 1
Bilaga 2 till Markanvisningsavtal - Presentation av Fastighets AB 3Hus och Dibber Sverige 
AB samt föreslagen byggnation 
Företagspresentation Læringsverkstedet, Dibber Sverige AB

Yrkanden 
Robin Holmberg (M), Rasmus Waak Brunkestam (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Lars Nyander (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Jim Brithén (EP) instämmer i Lars Nyanders yrkande. 
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Propositioner och omröstning
Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att yrkandet 
om bifall till kommunstyrelsens förslag bifallits. Omröstning begärs. Följande 
omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA;
Ledamot som vill avslå detsamma röstar NEJ.
Av 31 beslutande ledamöter röstar 21 JA och 10 NEJ-röster. Se omröstningslista nr 3.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

  att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Fastighets AB 3Hus, 
   
  att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell förlängning av 
  markanvisningsavtalet, samt

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal avseende
Globen 1 under förutsättning att det är i linje med de villkor som anges i 
markanvisningsavtalet.

Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet:
”Vi Socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att godkänna upprättat markanvisning 
avtal, mot bemyndigandet till mark- och exploateringschefen att underteckna en eventuell 
förlängning samt mot att mark- och exploateringschefen bemyndigas att underteckna 
framtida köpeavtal avseende Globen 1.

Vi socialdemokrater anser att skola, vård- och omsorg är de viktigaste frågorna för en 
kommun. Nyckeln till kommunal verksamhet är långsiktighet, stabilitet och kvalitet. Vi blir 
därför bekymrade när den moderatledda majoriteten så strategiskt avknoppar delar av den 
befintliga kommunala välfärden eller aktivt väljer andra utförare till förmån för privata 
intressen. 

Majoritetens val av utförare i detta fall är Bolaget Dibber Sverige AB som ingår i en 
koncern med 19 bolag. Bolaget har sedan det bildades 2017 haft ett negativt resultat. 2017: 
ca -5 miljoner, 2018: ca -5 miljoner, 2019: ca -21 miljoner.  

Är detta vad majoriteten anser är ansvarsfullt gentemot kommunens invånare?

Dessutom är behovet på sikt en verksamhet med 6 avdelningar varav 4 enligt plan ska 
byggas under 2022. Det framgår i underlaget att det är osäkert om det går att utveckla 
tomten ytterligare från 4 - 6 avdelningar då den inledande byggnationen kommer ta stora 
delar av ytan. I samband med denna text står det i underlaget att kommunen arbetar med 
att ta fram nya riktlinjer gällande barnens friyta vilket underförstått verkar vara den 
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avgörande faktorn kring expandering eller ej. I frågan gällande barnens friytor har 
majoriteten redan i tidigare diskussioner och interpellationer visat att man är villig att 
minska barnens friytor för att göra markaffärer mer attraktiva.

Socialdemokraterna vill ha mer kommunala förskolor i vår kommun.”

_____ 

Engelholmspartiet reserverar sig mot beslutet:
”EngelholmsPartiet anser att denna skola ska byggas och drivas kommunalt.”

_____ 

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original.
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Omröstningslista nr. 3
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Christina Hanstål                       (M)                                               X    
Tomas Fjellner                          (M)                                               X    
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)                                               X    
Jan Olof Sewring                        (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Johnny Hagman                           (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                             X 
Karl-Erik Asp                           (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                X 
Susanne Resmark                         (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                X 
Magnus Nson Engelbäck                   (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                X 
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                X 
Lennart Nilsson                         (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                X 
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       Kerstin Lingebrant                      X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                X 
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                X 
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)                                               X   
Lars Carlsson                           (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                X 
Susanne Jönsson                         (S)                                               X   
Arne Jönsson                            (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                X 
Britt-Marie Hansson                     (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                X 
Lars-Olle Tuvesson                      (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                X 
Karin Bergström                         (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                X 
Ale Holm                                (S)                                               X   
Susanne Sandström                       (V)       Sara Gigja                              X   
Anne-Marie Lindén                       (MP)      Karl-Otto Rosenqvist                    X    
Helena Böcker                           (MP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                X 
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X    
Johan Wifralius                         (SD)                                              X    
Anders Ingvarsson                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                                                               X 
Karin Jansson                           (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                                                               X 
Mats Sahlin                             (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                                                               X 
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X    
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X    
Rose-Marie Broman                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                X 
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X    
Jim Brithén                             (EP)                                              X   
Pia Ohrberg                             (EP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                X 
Måns Irhammar                           (EP)                                              X   

Summa: 21 10 0 20
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KF § 151 Dnr. KS 2020/270   

Markanvisning för Startpistolen 1

Ärendebeskrivning
År 2017 genomfördes en markanvisningstävling för fem tomter inom det nya 
bostadsområdet på Fridhem. Exploateringen av Startpistolen 1 (”Fastigheten”) har inte 
kunnat förverkligas enligt de villkor som ställdes mot det bolag som då tilldelades 
markanvisningen. Kommunstyrelsen beslutade därför i november 2019 att återta 
markanvisningen och ge i uppdrag till Mark- och exploateringschefen att genomföra en 
direktanvisning av Startpistolen 1 (KS 2019/493). Detta utan koppling till tidigare tävling.

Under våren 2020 har Kommunen fört diskussioner med Midroc Properties genom dess 
dotterbolag MPD Sienna Grund 1 AB, ”Exploatören”, kring exploatering av Fastigheten. 
Exploatören har för avsikt att uppföra ca 70 bostadslägenheter som ska stå klara hösten 
2023 med bostadsrätt som upplåtelseform. 

I markanvisningsavtalet som undertecknats av Exploatören har parterna enats om riktlinjer 
och förutsättningar för exploatering av fastigheten samt villkor för framtida 
marköverlåtelse.  Exploatören ska betala 2150 kr/m2 ljus BTA för bostäder och 1600 
kr/m2 ljus BTA för lokaler. Köpeskillingen beräknas utifrån inlämnat förslag till ca 15,9 
miljoner kronor. 

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 12 augusti 2020, § 177.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 juni 2020.
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 12 juni 2020
Markanvisningsavtal med bilagor signerat av MPD Sienna Grund 1 AB
Bilaga 1 till Markanvisningsavtal – Föreslagen byggnation 
Bilaga 2 till Markanvisningsavtal – Karta över fastigheten Startpistolen 1

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

  att godkänna upprättat markanvisningsavtal med MPD Sienna Grund 1 AB,
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  att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell förlängning av 
  markanvisningsavtalet, samt

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal avseende
Startpistolen 1 under förutsättning att det är i linje med de villkor som anges i 
markanvisningsavtalet.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original.
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KF § 152 Dnr. KS 2019/290   

Exploateringsavtal för Ängelholm 3:139 (Hälsohotellet)

Ärendebeskrivning
Hälsostaden Ängelholm AB (Hälsostaden), ägare till Ängelholm 3:139 på Sjukhusområdet, 
planerar att exploatera del av fastigheten med byggnad för hotell- och konferensändamål 
(”Hälsohotellet”). Ny detaljplan (Dnr PL15-0023, KS 2016/115) är framtagen för att 
möjliggöra exploateringen.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Hälsostaden upprättat ett förslag till 
exploateringsavtal. Avtalet är undertecknat av Hälsostaden. 

Enligt exploateringsavtalet överlåts utan ersättning område för allmän plats i detaljplanen 
till kommunal gatufastighet. En ersättning på 400 000 kronor ska betalas till kommunen för 
iordningställande av allmän plats. Ersättningen ska möjliggöra att gångvägen ner till 
åpromenaden från Södra vägen görs mer åtkomlig. Ersättning på 90 000 kronor per träd 
ska utgå till kommunen i det fall utpekade träd fälls eller allvarligt skadas inom 
kvartersmarken. Ersättningen möjliggör återplantering av ett träd inom kommunens mark 
utmed åpromenaden. Nytt servitut bildas för att trygga en allmännyttig gång- och cykelväg 
inom kvartersmarken. 

Planområdet ligger utmed Rönne å och byggrätten ligger på en slänt mot ån. För att säkra 
släntstabiliteten ska ett kontrollprogram genomföras vilket följer upp eventuella 
markrörelser i slänten samt eventuella förändringar i bottentopografin i ån de kommande 
10 åren. Kommunen ansvarar för genomförandet av kontrollprogrammet. Exploatören ska 
betala halva uppskattade kostnaden vilket utgör 350 000 kronor. I det fall 
kontrollmätningar visar att släntstabiliteten försämrats och åtgärder krävs ska kommunen 
ansvara för utförande. Kostnaderna för åtgärderna ska fördelas med hälften vardera mellan 
Exploatören och kommunen. Kostnaden för Exploatören ska dock begränsas till maximalt 
7,5 miljoner kronor.   

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 12 augusti 2020, § 178.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 juni 2020.
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 4 juni 2020.
Av Hälsostaden Ängelholm AB signerat exploateringsavtal med bilagor 

Deltar inte i beslut
Karl-Otto Rosenqvist (MP) avstår från att delta i beslut. 
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Yrkanden 
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Eric Sahlvall (L) och 
Linda Persson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 

Patrik Ohlsson (KD) och Jim Brithén (EP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut.
 
Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de båda framlagda yrkandena och finner att yrkandet 
om bifall till kommunstyrelsens förslag bifallits.

Omröstning begärs och genomförs. Följande omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA;
Ledamot som vill avslå detsamma röstar NEJ.
Av 31 beslutande ledamöter röstar 23 JA, 7 NEJ och 1 ledamot avstår från att rösta. 
Se omröstningslista nr 4.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Hälsostaden Ängelholm AB,

att kostnader till följd av exploateringsavtalet beaktas i kommande budgetarbete, samt

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att genomföra kontrollprogram för 
släntstabilitet, utföra allmän plats samt följa upp vilka träd som fälls och skadas och 
som ska medföra trädkompensation.

Reservationer
Engelholmspartiet reserverar sig mot beslutet: 
”EngelholmsPartiet har varit positiva till själva byggnationen hela tiden och är så 
fortfarande. Men vi har också sagt att vi vill avvakta helhetsbilden och vilka kostnader som 
i slutändan Kommunen ska stå för. I det här aktuella exploateringsavtalet anser vi att det 
framkommer nya riskfaktorer. Dessutom är kostnaderna fördelade på ett sätt som vi anser 
vara oacceptabelt. Eftersom kostnaderna begränsas för exploatören men inte för 
kommunen, så kan det innebära oöverskådliga framtida kostnader för kommunen.
Fasta summor borde inte finnas med utan det borde vara procentuell uppdelning.”

_____ 
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Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet:
”Sverigedemokraterna yrkar avslag till exploateringsavtalet, liksom vi gjorde i KS, primärt 
som följd av att vi inte bifaller detaljplanen.
Vi konstaterar att avtalet täcker ett kontrollprogram för att följa upp ev markrörelser i 
slänten och förändringar i bottentopografin, dock endast för de kommande 10 åren. Vi 
konstaterar också att kommunen ansvarar för utförande av åtgärder, om sådana visar sig 
behövas, samt att kommunen får ta ev överskjutande belopp, eftersom exploatören befrias 
från belopp över 7,5 milj kr.”

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med två exemplar av exploateringsavtalet i original.
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Omröstningslista nr. 4
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Christina Hanstål                       (M)                                               X    
Tomas Fjellner                          (M)                                               X    
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)                                               X    
Jan Olof Sewring                        (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Johnny Hagman                           (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Karl-Erik Asp                           (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Susanne Resmark                         (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Magnus Nson Engelbäck                   (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Lennart Nilsson                         (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       Kerstin Lingebrant                      X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Lars Nyander                            (S)                                               X    
Åsa Larsson                             (S)                                               X    
Mikael von Krassow                      (S)                                               X    
Emma Yngvesson                          (S)                                               X    
Magnus Jonsson                          (S)                                               X    
Lars Carlsson                           (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Susanne Jönsson                         (S)                                               X    
Arne Jönsson                            (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Britt-Marie Hansson                     (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Lars-Olle Tuvesson                      (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Karin Bergström                         (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Ale Holm                                (S)                                               X    
Susanne Sandström                       (V)       Sara Gigja                              X    
Anne-Marie Lindén                       (MP)      Karl-Otto Rosenqvist                    X  
Helena Böcker                           (MP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X   
Johan Wifralius                         (SD)                                              X   
Anders Ingvarsson                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Karin Jansson                           (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Mats Sahlin                             (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X   
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X   
Rose-Marie Broman                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X   
Jim Brithén                             (EP)                                              X   
Pia Ohrberg                             (EP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Måns Irhammar                           (EP)                                              X   

Summa: 23 7 1 20
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KF § 153 Dnr. KS 2016/115   

Antagande Detaljplan för del av Ängelholm 3:139, 
Centrum, Ängelholm (Hälsohotellet)

Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra en byggnad för hotell- och 
konferensändamål inom befintligt sjukhusområde. Byggnaden ska vara ett landmärke med 
hög arkitektonisk kvalitet. Vidare syftar planen till att utgå ifrån platsens speciella 
förutsättningar och den nära kopplingen till årummet. Byggnadens funktion är ett vanligt 
hotell som även fungerar som en del av vården i Ängelholm. I anslutning till 
hotellbyggnaden, badhuset och Tullportsbron bidrar detaljplanen till att stärka 
förlängningen av stadskärnan och det stadsmässiga centrumstråket.

Årummet, som inkluderar åpromenaden samt Rönne å, säkerställs i planen och ska även 
fortsättningsvis vara tillgängligt för allmänheten. Planen utgår även från att i möjligaste 
mån bevara befintlig grönska och skapa en ökad tillgänglighet. Under marknivå planeras ett 
garage.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2017 § 396 att godkänna det upprättade 
planförslaget för samråd. Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd 11 december 2017 
till och med 12 januari 2018. Förslaget hölls tillgängligt på www.engelholm.se, 
stadsbiblioteket i Ängelholm samt i stadshuset. Samrådet kungjordes i Nordvästra Skånes 
Tidningar 13 december 2017. Ett allmänt samrådsmöte för intresserade hölls den 18 
december 2017. Under samrådstiden inkom 20 yttranden varav 3 var utan erinran.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade på delegation den 4 april 2019 § 28 att 
godkänna det upprättade planförslaget för granskning. Ett förslag till detaljplan har varit 
utsänt på granskning 10 april till och med 13 maj 2019. Förslaget hölls tillgängligt på 
www.engelholm.se, på stadsbiblioteket i Ängelholm samt i stadshuset. Granskningen 
kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 10 april 2019. Under granskningstiden inkom 22 
yttranden, varav 5 utan erinran. En av synpunkterna innehöll även en namnlista med 29 
undertecknande.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 augusti 2019 § 106 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 3:139 
under förutsättning att exploateringsavtalet är antaget, samt att anta 
miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Ängelholm 3:139.   
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 12 augusti 2020, § 179.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 juni 2020.
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 4 juni 2020
Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 4 juni 2020
Bilaga 2. Planbeskrivning den 4 juni 2020
Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning den 17 april 2020 
Bilaga 4. Samrådsredogörelse den 8 april 2019
Bilaga 5. Granskningsutlåtande den 4 juni 2020

Yrkanden 
Liss Böcker (C), Robin Holmberg (M), Lars Nyander (S), Eric Sahlvall (L) och 
Linda Persson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Patrik Ohlsson (SD), Jim Brithén (EP) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de båda framlagda yrkandena och finner att yrkandet 
om bifall till kommunstyrelsens förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. Följande omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill bifalla yrkandet om bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA.
Ledamot som vill bifalla yrkandet om avslag till kommunstyrelsens förslag röstar NEJ.
Av 31 beslutande ledamöter röstar 22 JA-röster, 8 NEJ och 1 ledamot avstår från att rösta. 
Se omröstningslista nr.5. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 3:139, samt

att anta miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Ängelholm 3:139.

Reservationer
Engelholmspartiet reserverar sig mot beslutet:
”Se EngelholmsPartiets reservation ang. Exploateringsavtalet. Eftersom vi anser 
exploateringsavtalet oacceptabelt kan vi inte f.n. bifalla Detaljplanen heller.”

_____ 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet:
”Sverigedemokraterna vidhåller den uppfattning vi tydligt tillkännagivit även tidigare, att vi 
motsätter oss uppförandet av ett hotell med den höjd och placering som detaljplanen 
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föreslår. Vår uppfattning är att Ängelholms tätort skall ha karaktären av liten/medelstor 
stad. Vi anser att en så pass hög byggnad kraftigt skulle förändra stadsbilden i en oönskad 
riktning inte bara i det aktuella området, utan över hela centrum och även i stora delar av 
Ängelholms tätort i övrigt. 

Vi har dessutom från början varit oroade över de geotekniska förhållandena bl.a. med 
tanke på den enorma tyngden av byggnaden och Rönne Ås omedelbara närhet. Under 
våren 2020 har ytterligare uppgifter framkommit som ger skäl att ifrågasätta lämpligheten i 
att bygga detta landmärke på den avsedda platsen.”

_____

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet:
”Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att anta detaljplanen Ängelholm 3:13:9.
Vi tycker det är positivt att det allt oftare byggs på höjden så att mindre markyta tas i 
anspråk, speciellt eftersom brukbar mark som tagits i anspråk inte kan brukas igen. Dock 
gör en svala ingen sommar så ett enskilt högt torn som Hälsohotellet utgör endast ett 
landmärke som vi anser skadar stadsbilden mer än den gör nytta.”

_____ 

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Omröstningslista nr. 5
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Christina Hanstål                       (M)                                               X    
Tomas Fjellner                          (M)                                               X    
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)                                               X    
Jan Olof Sewring                        (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Johnny Hagman                           (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                               X 
Karl-Erik Asp                           (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                               X 
Susanne Resmark                         (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                               X 
Magnus Nson Engelbäck                   (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Lennart Nilsson                         (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       Kerstin Lingebrant                      X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)       Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                                                               X 
Lars Nyander                            (S)                                               X    
Åsa Larsson                             (S)                                               X    
Mikael von Krassow                      (S)                                               X    
Emma Yngvesson                          (S)                                               X    
Magnus Jonsson                          (S)                                               X    
Lars Carlsson                           (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Susanne Jönsson                         (S)                                               X    
Arne Jönsson                            (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Britt-Marie Hansson                     (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Lars-Olle Tuvesson                      (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Karin Bergström                         (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Ale Holm                                (S)                                               X    
Susanne Sandström                       (V)       Sara Gigja                              X  
Anne-Marie Lindén                       (MP)      Karl-Otto Rosenqvist                    X   
Helena Böcker                           (MP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X   
Johan Wifralius                         (SD)                                              X   
Anders Ingvarsson                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Karin Jansson                           (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Mats Sahlin                             (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X   
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X   
Rose-Marie Broman                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X   
Jim Brithén                             (EP)                                              X   
Pia Ohrberg                             (EP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Måns Irhammar                           (EP)                                              X   

Summa: 22 8 1 20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 154 Dnr. KS 2020/245   

Omfördelning inom samhällsbyggnadsnämndens 
investeringsbudget 2020

Ärendebeskrivning
Enligt den senaste avvikelserapporten från Samhällsbyggnadsnämnden avseende den 
skattefinansierade investeringsbudgeten uppgår prognosen för årets totala utgifter till 116,3 
mnkr i 
jämförelse med budget på 109,8 mnkr. Året väntas alltså sluta med en negativ avvikelse på 
6,5 mnkr. Denna prognos är en kombination av ett stort underskott i projekt 91958 
Klippanvägen ombyggnad, -25,0 mnkr, och en rad överskott i andra projekt. 

Budget för Klippanvägen finns enligt Kommunfullmäktiges beslut i november 2019 år 
2021 med 28,0 mnkr, varav nämnden önskar tidigarelägga 25 mnkr. I fem andra projekt 
föreligger 
definitiva överskott, medel som nämnden vill använda till andra insatser under år 2020. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 juni 2020.
Tjänsteutlåtande nämndkansliet daterat den 12 juni 2020
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 5 juni 2020

Yrkanden 
Tomas Fjellner (M), Karl-Otto Rosenqvist (MP) Johan Wifralius (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut

Karl-Otto Rosenqvist begär och beviljas att lämna protokollsanteckning enligt nedan. 

Jim Brithén (EP) yrkar att 1 mnkr till projekt 91960 gällande ombyggnad runt Villanskolan 
för att bygga om fartguppen vid Cooprondellen ska strykas i tredje att-satsen.  

Lars Nyander (S) instämmer i Jim Brithéns yrkande samt yrkar vidare att även sista posten i 
tredje att-satsen om att tillskjuta 0,35 mnkr till Ängelholmspaketet ska strykas.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på första att-satsen i kommunstyrelsens förslag till beslut 
och finner att kommunfullmäktige bifaller första att-satsen. 

Ordföranden ställer proposition på andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag till beslut 
och finner att kommunfullmäktige bifaller andra att-satsen. 

Ordföranden ställer proposition på fjärde att-satsen i kommunstyrelsens förslag till beslut 
och finner att kommunfullmäktige bifaller fjärde att-satsen. 

Ordföranden ställer proposition på följande delar i tredje att-satsen i kommunstyrelsens 
förslag till beslut;
att i projekt 90160 Lindahagatunneln flytta följande till följande projekt: 
1,4 mnkr Arenastaden: 
0,5 mnkr till 91958 Klippanvägen ombyggnad avseende effektbelysning i rondellerna; 
0,3 mnkr till Komposteringsyta för hö; 
0,6 mnkr till 91800 Lekplatser;
0,35 mnkr till 90156 GC-bro vid Hembygdsparken.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller ovanstående delar i tredje att-satsen i 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Proposition Cooprondellen
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att överföra 1 mnkr till 
projekt 91960 till ombyggnad av Cooprondellen. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och genomförs. Följande propositionsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla skrivningen i tredje att-satsen att 1 mnkr förs över till 
Cooprondellen röstar JA
Den som vill avslå detsamma röstar NEJ 
Av 31 beslutande ledamöter röstar 21 JA och 10 NEJ. Se omröstningslista nr 6. 

Proposition Ängelholmspaketet
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att överföra 0,35 mnkr till 
90001 Ängelholmspaketet utredning och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och genomförs. Följande propositionsordning godkänns: 
Den som vill att 0,35 mnkr ska överföras till 90001 Ängelholmspaketet utredning röstar JA
Den som vill avslå detsamma röstar NEJ
Av 31 beslutande ledamöter röstar 23 JA och 8 NEJ. Se omröstningslista 7. 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att i projekt 91958 Klippanvägen ombyggnad tidigarelägga 25,0 mnkr från 2021 års 
anslag till årets budget

att Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudgetram för 2021 därmed minskas med 
25, 0 mnkr från 72,13 mnkr till 47,13 mnkr

att i projekt 90160 Lindahagatunneln flytta sammanlagt 4,5 mnkr till följande projekt: 
1,4 mnkr Arenastaden: 
0,5 mnkr till 91958 Klippanvägen ombyggnad avseende effektbelysning i rondellerna; 
0,3 mnkr till Komposteringsyta för hö; 
0,6 mnkr till 91800 Lekplatser;
1,0 mnkr till projekt 91960 - Ombyggnad runt Villanskolan för att bygga om 
fartguppen vid Cooprondellen,
0,35 mnkr till 90156 GC-bro vid Hembygdsparken;
0,35 mnkr till 90001 Ängelholmspaketet utredning, samt

att i projekt 90180 Nedgångar, staket vid klitterna omdisponera sammanlagt 1,0 mnkr 
enligt följande:
0,2 mnkr till Utbyte av belysning längs Östra vägen, samt
0,8 mnkr återlämnas till kommunfullmäktige. 

Reservationer
Engelholmspartiet reserverar sig mot beslutet: 
”EngelholmsPartiet anser att omfördelningen av 1 miljon till ombyggnad av farthinder vid 
COOP-rondellen är oacceptabel. I övrigt bifall.”
_____ 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet:
” Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för eget förslag.
Att avslå 1 miljon till ombyggnad av fartguppen vid Cooprodellen samt att avslå 350 tkr till 
utredning i Ängelholms paketet.

I underlaget föreslås åtgärder i cirkulationsplatsen vid Coop på Östra vägen. Motiveringen 
är att farthindren är felkonstruerade och tvingar fordon att köra ”för sakta”.
Vi socialdemokrater anser att funktionen just därför fyller sitt syfte. Cirkulationsplatsen är 
placerad bredvid en grundskola där elever kommer röra sig vid olika tillfällen på dygnet 
vilket gör vikten av att sänka hastigheten än viktigare.
Om farthindren är felkonstruerade borde väl rimligtvis den entreprenör som utfört arbetet 
få i uppdrag att göra om eller justera sitt arbete kostnadsfritt.

För den socialdemokratiska gruppen i
Lars Nyander.”
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Kommunfullmäktige

2020-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Karl-Otto Rosenqvist (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi yrkar bifall till omfördelning inom samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 
2020. Det finns flera bra projekt som kommer genomföras tack vare omfördelningen. 
Dock kan vi inte ställa oss bakom att använda en miljon kronor för att göra om befintlig 
och fungerande infrastruktur när dessa medel kan göra bättre nytta i andra projekt. 
Motiveringen till att göra om cirkulationsplatsen vid COOP är att man måste kunna köra 
sin bil genom rondellen i den hastighet som gäller , för närvarande 30 km/h. Vi har inte 
hört talas om att någon ställer krav på att man måste kunna köra sin bil genom rondellerna 
på ytterleden i 80 km/h.
Ett fordon ska framföras som fortast i den hastighet som gäller för vägsträckan men 
hastigheten måste anpassas till rådande förhållanden såsom mörker, regn, dimma, väglag 
och närvaro av andra trafikanter, speciellt de som är oskyddade. Nya Villanskolan håller på 
att byggas i närheten vilket kommer innebära ett större flöde av oskyddade trafikanter när 
den tas i bruk och då är det bara en fördel om inte bilar och lastbilar kan framföras fortare 
än nödvändigt.”

Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Huvuduppdrag Samhälle, planeringschef och ekonom 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Omröstningslista nr. 6
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Christina Hanstål                       (M)                                               X    
Tomas Fjellner                          (M)                                               X    
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)                                               X    
Jan Olof Sewring                        (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Johnny Hagman                           (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Karl-Erik Asp                           (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Susanne Resmark                         (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Magnus Nson Engelbäck                   (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Lennart Nilsson                         (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       Kerstin Lingebrant                      X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)                                               X   
Lars Carlsson                           (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Susanne Jönsson                         (S)                                               X   
Arne Jönsson                            (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Britt-Marie Hansson                     (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Lars-Olle Tuvesson                      (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Karin Bergström                         (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Ale Holm                                (S)                                               X   
Susanne Sandström                       (V)       Sara Gigja                              X   
Anne-Marie Lindén                       (MP)      Karl-Otto Rosenqvist                    X    
Helena Böcker                           (MP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X    
Johan Wifralius                         (SD)                                              X    
Anders Ingvarsson                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Karin Jansson                           (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Mats Sahlin                             (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X    
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X    
Rose-Marie Broman                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X    
Jim Brithén                             (EP)                                              X   
Pia Ohrberg                             (EP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Måns Irhammar                           (EP)                                              X   

Summa: 21 10 0 20
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2020-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Omröstningslista nr. 7
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Christina Hanstål                       (M)                                               X    
Tomas Fjellner                          (M)                                               X    
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)                                               X    
Jan Olof Sewring                        (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Johnny Hagman                           (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Karl-Erik Asp                           (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Susanne Resmark                         (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Magnus Nson Engelbäck                   (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)        Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Lennart Nilsson                         (C)        Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       Kerstin Lingebrant                      X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)        Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)                                               X   
Lars Carlsson                           (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Susanne Jönsson                         (S)                                               X   
Arne Jönsson                            (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Britt-Marie Hansson                     (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Lars-Olle Tuvesson                      (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Karin Bergström                         (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Ale Holm                                (S)                                               X   
Susanne Sandström                       (V)       Sara Gigja                              X   
Anne-Marie Lindén                       (MP)      Karl-Otto Rosenqvist                    X    
Helena Böcker                           (MP)       Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X    
Johan Wifralius                         (SD)                                              X    
Anders Ingvarsson                       (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Karin Jansson                           (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Mats Sahlin                             (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X    
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X    
Rose-Marie Broman                       (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X    
Jim Brithén                             (EP)                                              X    
Pia Ohrberg                             (EP)       Ingen tjänstgörande ersättare                                       X 
Måns Irhammar                           (EP)                                              X    

Summa: 23 8 0 20
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KF § 155 Dnr. KS 2019/180   

Svar på motion angående uttalande om återvändande 
IS-terrorister

Ärendebeskrivning
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska göra ett uttalande med innebörden att 
den som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex återvändande IS-terrorister, är inte 
välkommen till Ängelholms kommun eller kan erhålla stöd av kommunen i någon form.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 12 augusti 2020, § 181.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 juni 2020.
Tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2020
Motion från Patrik Ohlsson (SD) mfl daterad den 22 mars 2019

Yrkanden 
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Robin Holmberg (M) och Jim Brithén (EP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
(avslag på motionen)

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de båda framlagda yrkandena och finner att yrkandet 
om bifall till kommunstyrelsens förslag bifallits (avslag på motionen).

Omröstning begärs och genomförs. Följande omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill bifalla yrkandet om bifall till kommunstyrelsens förslag (avslag på 
motionen) röstar JA.
Ledamot som vill bifalla yrkandet om bifall till motionen röstar NEJ.
Av 31 beslutande ledamöter röstar 26 JA och 5 NEJ, se lista omröstningslista nr 8.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet: 
”Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen och bestrider påståendet att 
den inte skulle vara genomförbar. Vi är medvetna om att nuvarande lagstiftning inte 
omedelbart medger alla delar i det motionen föreslår, men vi ser också att gällande 
lagstiftning ibland, och när starka skäl finnes, behöver utmanas av den politiska 
oppositionen på olika nivåer. Detta är enligt vår uppfattning ett sådant fall. 

Den typ av terrorism som IS står för är enligt vår uppfattning den värsta sorts brott som 
mänskligheten utsatts för sedan andra världskriget.  En motion med i princip ordagrann 
lydelse bifölls f.ö i september 2019 av kommunfullmäktige i Håbo. Staffanstorps kommun 
har också uttalat att återvändande IS-terrorister ej är välkomna i kommunen.”

Beslutet ska expedieras till
Motionären
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Omröstningslista nr. 8
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Christina Hanstål                       (M)                                               X    
Tomas Fjellner                          (M)                                               X    
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)                                               X    
Jan Olof Sewring                        (M)       Ingen tjänstgörande ersättare X 
Johnny Hagman                           (M)       Ingen tjänstgörande ersättare X 
Karl-Erik Asp                           (M)       Ingen tjänstgörande ersättare X 
Susanne Resmark                         (M)       Ingen tjänstgörande ersättare X 
Magnus Nson Engelbäck                   (M)       Ingen tjänstgörande ersättare X 
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ingen tjänstgörande ersättare X 
Lennart Nilsson                         (C)       Ingen tjänstgörande ersättare X 
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       Kerstin Lingebrant                      X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)       Ingen tjänstgörande ersättare X 
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      Ingen tjänstgörande ersättare X 
Lars Nyander                            (S)                                               X    
Åsa Larsson                             (S)                                               X    
Mikael von Krassow                      (S)                                               X    
Emma Yngvesson                          (S)                                               X    
Magnus Jonsson                          (S)                                               X    
Lars Carlsson                           (S)       Ingen tjänstgörande ersättare X 
Susanne Jönsson                         (S)                                               X    
Arne Jönsson                            (S)       Ingen tjänstgörande ersättare X 
Britt-Marie Hansson                     (S)       Ingen tjänstgörande ersättare X 
Lars-Olle Tuvesson                      (S)       Ingen tjänstgörande ersättare X 
Karin Bergström                         (S)       Ingen tjänstgörande ersättare X 
Ale Holm                                (S)                                               X    
Susanne Sandström                       (V)       Sara Gigja                              X    
Anne-Marie Lindén                       (MP)      Karl-Otto Rosenqvist                    X    
Helena Böcker                           (MP)      Ingen tjänstgörande ersättare X 
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X   
Johan Wifralius                         (SD)                                              X   
Anders Ingvarsson                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare X 
Karin Jansson                           (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare X 
Mats Sahlin                             (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare X 
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X   
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X   
Rose-Marie Broman                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare X 
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X   
Jim Brithén                             (EP)                                              X    
Pia Ohrberg                             (EP)      Ingen tjänstgörande ersättare X 
Måns Irhammar                           (EP)                                              X    

Summa: 26 5 0 20
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KF § 156         

Förlängt sammanträde

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 9 ska samtliga fullmäktigemöten sluta senast 
klockan 22.30. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige godkänner att sluttiden 
överskrids tills resterande ärenden på dagens ärendelista (16-33) är behandlade. 
Kommunfullmäktige godkänner förlängd stopptid för dagens sammanträde.  

_____ 
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KF § 157 Dnr. KS 2017/809  FUN 2019/345

Svar på motion ang. utredning om en förskola i Össjö

Ärendebeskrivning
Per Skantz (M) m fl. har inkommit med en motion den 13 november 2017 om att 
Ängelholms kommun startar en utredning för att etablera en förskola i Össjö samt att man 
i utredningen även tittar på möjligheten med privat drift.

Ärendet har behandlats i Familje- och utbildningsnämnden den 27 februari 2020.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 12 augusti 2020, § 182.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 juni 2020
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 19 maj 2020
Protokoll, Familje- och utbildningsnämnden, 27 februari 2020 §26
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, 12 februari 2020
Bilaga 1 till beslut i kommunfullmäktige 11 november 2019
Motion, 13 november 2017

Yrkanden 
Christina Hanstål (M), Jim Brithén (EP) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut att bifalla motionen. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Beslutet ska expedieras till
Motionären
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Kommunfullmäktige

2020-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 158 Dnr. KS 2020/377   

Entledigande samt val av ersättare efter Anne Viljevik (S) 
gällande samtliga kommunala uppdrag

Ärendebeskrivning
Anne Viljevik (S) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag i Ängelholms kommun:
- Ersättare i kommunfullmäktige
- Ledamot i Familje- och utbildningsnämnden
- Borgerlig vigselförrättare  

Beslutsunderlag
Avsägelse inkommen den 11 augusti 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Anne Viljevik från ovanstående uppdrag,

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

att lämna uppdraget som ledamot i Familje- och utbildningsnämnden vakant tillsvidare, 

att lämna nominering till borgerlig vigselförrättare vakant tillsvidare.

Beslutet expedieras till
Anne Viljevik
Familje- och utbildningsnämnden
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS
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KF § 159 Dnr. KS 2020/318   

Val av ledamot i Nämnden för kultur, idrott och fritid på 
vakant plats (KD)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2020 att entlediga Lars Rask (KD) från  
uppdraget som ledamot i nämnden för kultur, idrott och fritid samt att lämna platsen 
vakant tillsvidare. 

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunfullmäktige den 22 juni 2020, § 140.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Tina Chervén (KD) till ny ledamot i nämnden för kultur, idrott och fritid på 
vakant plats (KD), samt

att utse Emmely Persson till ny ersättare i nämnden för kultur, idrott och fritid efter 
Tina Chervén. 

Beslutet ska expedieras till
Tina Chervén
Emmely Persson
Nämnden för kultur, idrott och fritid
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS
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KF § 160 Dnr. KS 2020/304   

Val av ny ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden på vakant 
plats (KD)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2020 att entlediga Anne Pettersson Strömbäck 
(KD) från uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden samt att lämna platsen 
vakant tillsvidare. 

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunfullmäktige den 22 juni 2020, § 138.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Lennart Engström (KD) till ny ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet ska expedieras till
Lennart Engström
Samhällsbyggnadsnämnden
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 161 Dnr. KS 2020/127    

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020 att entlediga Dorthe Sjöholm (SD) 
från uppdraget som ersättare i Familje- och utbildningsnämnden samt att lämna platsen 
vakant tillsvidare. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 24februari 2020, § 44.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 27 april 2020, § 84.
Protokolls utdrag från kommunfullmäktige den 25 maj 2020, § 108.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 22 juni 2020, § 139.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Camilla Nordström (SD) till ny ersättare i Familje- och utbildningsnämnden. 

Beslutet ska expedieras till
Camilla Nordström
Familje- och utbildningsnämnden
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS
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KF § 162 Dnr. KS 2020/378   

Nominering till uppdraget som nämndeman vid 
Helsingborgs tingsrätt efter Yvonne Mollet Bengtsson (S)

Ärendebeskrivning
Helsingborgs tingsrätt beslutade den 26 juni 2020 att entlediga Yvonne Mollet Bengtsson 
(S) från uppdraget som nämndeman.

Beslutsunderlag
Beslut från Helsingborgs tingsrätt, daterat den 26 juni 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att nominera Claudia Alas (S) till ny nämndeman i Helsingborgs tingsrätt. 

Beslutet ska expedieras till
Helsingborgs tingsrätt
Claudia Alas
Nämndsekreterare/FMS
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 163 Dnr. KS 2020/394   

Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) gällande slöjförbud i 
förskolan och grundskolan

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har lämnat en motion gällande slöjförbud i förskolan och 
grundskolan. 

Beslutsunderlag
Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD), inkommen den 25 augusti 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet ska expedieras till
kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 164 Dnr. KS 2020/395   

Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) gällande insatser mot 
psykisk ohälsa

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson m.fl. (SD) har lämnat en motion gällande insatser mot psykisk ohälsa. 

Beslutsunderlag
Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD), inkommen den 25 augusti 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet ska expedieras till
kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 165 Dnr. KS 2020/396   

Motion från Patrik Ohlsson m fl (SD) om uppdatering av 
riktlinjer för flaggning

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson m.fl. (SD) har lämnat en motion om uppdatering av riktlinjer för flaggning. 

Beslutsunderlag
Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD), inkommen den 25 augusti 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslutet ska expedieras till
kommunstyrelsen
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KF § 166       

Anmälningsärenden

Krisledningsnämndens protokoll 2020 2020/195

Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling och inköp 
inom AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler

2020/226

Svar på revisionsrapport - Granskning av personal- och 
kompetensförsörjning Ängelholms kommun

2020/227

Svar på revisionsrapport - Granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete Ängelholms kommun

2020/228

Svar på medborgarförslag om en lekplats i Gånarp 2018/761

Förstudie avseende registrering och hantering av inkommande 
handlingar

2020/360

Svar på medborgarförslag om införande av  LIS 
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i Ängelholms kommun

2018/724

Svar på medborgarförslag om att bygga en Gymnastikhall i 
Hjärnarp

2018/344

Svar på medborgarförslag rörande placering av nybyggnation. 2017/778

Ängelholmsförslag - redovisning per den 20 augusti 2020 2020/384
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