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Kommunfullmäktige

Ledamöter Parti Ersättare
Elisabeth Kullenberg, ordförande (aulan) (M)       
Robin Holmberg §§ 148-155, kl. 19:15-20.50 (M) Per Skantz §§ 140-147, kl. 18:00-19:15
Sven-Ingvar Borgquist (M)       
Christina Hanstål                       (M)       
Tomas Fjellner (M)       
Ingela Sylwander                       (M)       
Ola Carlsson (aulan)  (M)       
Maija Rampe                             (M)       
Anders Davidsson                        (M)       
Rune Johansson (M)       Hannes Petersson
Cornelis Huisman (M)       
Johnny Hagman (M)       
Karl-Erik Asp                           (M)       
Susanne Resmark (M)       Göran Larsson
Magnus Nson Engelbäck (M)       Alf Carlsson
Liss Böcker (C)       
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       
Carl-Gustaf Gudmundsson (C)       
Lennart Nilsson (C)       
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       
Eric Sahlvall  (L)       
Anita Rosén (L)       Kerstin Lingebrant §§ 140-149, kl. 18:00-20:40,

§§ 150-155 ingen tjänstgörande ersättare
Linda Persson  (KD)      
Petra Oddson (KD)      
Anne-Marie Lindén                       (MP)      
Helena Böcker (MP)      Karl-Otto Rosenqvist
Lars Nyander  (S)       
Åsa Larsson  (S)       
Mikael von Krassow (S)       
Emma Yngvesson (aulan)                    (S)       
Magnus Jonsson (S)       
Lars Karlsson (S)       
Susanne Jönsson                         (S)       
Arne Jönsson (S)       Fanny Krumlinde Handreck
Britt-Marie Hansson (S)       
Lars-Olle Tuvesson (S)       
Karin Bergström (S)       Tommy Jönsson
Ale Holm                                (S)       
Susanne Sandström                       (V)       Sara Gigja
Patrik Ohlsson  (SD)      
Johan Wifralius  (SD)      Niklas Andersson
Anders Ingvarsson                       (SD)      
Karin Jansson (SD)      Bo Salomonsson
Mats Sahlin (SD)      ingen tjänstgörande ersättare
Pontus Myrenberg §§ 145-155 kl. 18:45-20:50 (SD)      
Alexander Johnsson                      (SD)      
Rose-Marie Broman (SD)      
Bengt Bengtsson                         (SD)      
Jim Brithén                             (EP)      Jan Anders Brundin
Måns Irhammar (EP)      
Inger Rengstedt (EP)      
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144 Svar på uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att ta fram ett 
koncept för språkutbildning till omsorgspersonalen och starta upp det 
inom ramen för det statliga stödet till äldreomsorgen
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2021/313



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-08-30

Kommunfullmäktige
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utbildningsnämnden efter Camilla Wifralius (SD)

2021/325

- Ev. inkomna motioner - utgick!

155 Anmälningsärenden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-08-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 140

Val av justerare

Ärendebeskrivning
Följande ledamöter utses att jämte ordföranden justera protokollet tisdag 
den 7 september kl. 15:00: Ola Carlsson (M) och Emma Yngvesson (S).
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 141

Föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Tackkort
Ordföranden inleder med att läsa upp tackkort från Ola Carlsson (M) som tackar 
för uppvaktning i samband med sin högtidsdag. Tackkort, bilaga KF § 141/2021

Föredragningslistan
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar:

Ärende 4. Interpellation från Sara Gigja (V) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Robin Holmberg (M) om CEMR deklaration, behandlas efter ärende 
beslutsärende 10. 

Tillkommande ärenden:
19.  Interpellation ställd till Ingela Sylwander (M) ordförande i nämnden för 
omsorg och stöd, från Mikael von Krassow (S) om trygghetslarm. Ärendet 
behandlas efter punkt 3. 

13.  Entledigande av Jim Brithén (EP) gällande uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige

14. Entledigande samt val av ny ersättare i familje- och utbildningsnämnden efter 
Camilla Wifralius (SD)
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 142

Information från krisledningsnämnden

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Liss Böcker (C), informerar om 
krisledningsnämndens arbete med anledning av pågående Covid-19-pandemi.

Protokoll från krisledningsnämnden, se ärende 16 i  kallelsen till dagens 
sammanträde.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-08-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 143 Dnr. KS 2021/321

Interpellation ställd till Ingela Sylwander (M) 
ordförande i nämnden för omsorg och stöd, 
från Mikael von Krassow (S) om trygghetslarm

Ärendebeskrivning
Mikael von Krassow (S) har ställt en interpellation till Ingela Sylwander (M), 
ordförande i nämnden för omsorg och stöd, om trygghetslarm. Interpellationen 
innehåller följande frågor: 

 Har vi blivit ersatta för den skada som skedde under hösten 2020 när 
Tunstall hade driftsstörningar med sina trygghetslarm?

 När skedde upphandlingen av trygghetslarm och när tillträdde Doro som 
leverantör? Hur långt är avtalet? Hur skiljer sig vårt avtal med Doro i 
förhållande till Addas övergripande avtal? Var fattades beslutet om 
leverantörsbytet? När informerades nämnden för omsorg och stöd om 
bytet av leverantör från Tunstall till Doro?

 Hur säkerställs att Doros trygghetslarm är tillförlitliga? Finns det 
backuplösningar vid driftstörningar, vilka då? Vilka åtgärder kan användas 
mot leverantören vid avtalsbrott? Hur har det fungerat med Doro som 
leverantör än så länge?

 Ingela Sylwander (M) svarar i enlighet med skriftligt svar. 

Mikael von Krassow (S) tackar för svaret. 

Beslutsunderlag
Interpellation från Mikael von Krassow (S), inkommen den 20 augusti 2021.
Svar från Ingela Sylwander (M), upprättat den 26 augusti 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse interpellationen besvarad. 
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Beslutet ska expedieras till
• Mikael von Krassow
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 144 Dnr. KS 2020/580, NOS 2021/24

Svar på uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att 
ta fram ett koncept för språkutbildning till 
omsorgspersonalen och starta upp det inom ramen 
för det statliga stödet till äldreomsorgen

Ärendebeskrivning
I samband med Kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 och planår 2022-
2023 tilldelades Nämnden för omsorg och stöd uppdraget att ta fram ett koncept 
för språkutbildning till omsorgspersonal och starta upp det inom ramen för det 
statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapportering av uppdraget ska ske till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen den 18 augusti 2021, § 155. 
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 juni 2021, § 125.
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 3 juni 2021.
• Protokollsutdrag från Nämnden för omsorg och stöd den 18 maj 2021.
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2021-04-12
• Bilaga 1. Rapport - koncept för språkutbildning till omsorgspersonal inom 

huvuduppdrag Hälsa

Yrkande
Ingela Sylwander (M), Charlotte Engblom-Carlsson (L), Fanny Krumlinde 
Handreck (S), Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C) och Sara Gigja (V) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Charlotte Engblom-Carlsson (L) och Patrik Ohlsson (SD) beviljas lämna 
protokollsanteckningar enligt nedan. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna återrapporteringen av uppdraget.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Liberalerna
Charlotte Engblom-Carlsson (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Liberalerna menar att rapporten ensidigt tittat på lösningen med språkombud, 
istället för att se på möjligheterna att ge personal med begränsad språkkunskap en 
intensivkurs i yrkesrelaterad svenska samtidigt som personen arbetar i vården.

En av kommunens viktigaste uppgifter som arbetsgivare är att alla anställda ska 
känna trygghet, glädje och stolthet i sitt arbete. Det åstadkommer man genom att 
ge sina anställda rätt verktyg och goda förutsättningar för att varje individ ska klara 
sitt arbete på egen hand.

Vill Ängelholms kommun vara en attraktiv arbetsgivare och få in fler nya svenskar 
inom vården måste vi nog satsa på personlig utbildning och mentorskap istället för 
speciella ombud."

Sverigedemokraterna
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Sverigedemokraterna konstaterar att vi får allt fler indikationer nationellt på att det 
anställs medarbetare inom äldreomsorgen som har så stora brister när det gäller hur 
man behärskar det svenska språket i tal och skrift, att det uppdrag man anställts för 
äventyras. Detta gäller både kommunala och privata utförare.

Vår uppfattning är att våra äldre förtjänar att känna sig trygga, förstådda och väl 
omhändertagna i sin vardag, utefter sina behov. Det bästa sättet uppnå detta är att 
de som anställs för att utföra denna omsorg har en tillräckligt hög kompetens i det 
svenska språket redan när de påbörjar sin tjänst inom äldreomsorgen.

Vi väljer att bifalla förslaget till beslut eftersom vi trots allt ser det som ett steg på 
rätt väg, och är lämpligt inom de förutsättningar som råder.”

Beslutet ska expedieras till
• Nämnden för omsorg och stöd
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KF § 145 Dnr. KS 2020/577

Svar på uppdrag till Kommunstyrelsen att ur ett 
kommunövergripande perspektiv utreda "chef i 
beredskap" för hela kommunen

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2021 beslutat att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur chef i beredskap fungerar i Ängelholms kommun. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2021. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen den 18 augusti 2021, § 156.
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens personalutskott den 23 juni 2021, § 

117.
• Tjänsteutlåtande från HR-utvecklare Frida Persson daterat den 11 maj 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen av chef i beredskap.

Beslutet ska expedieras till
• Kommundirektör
• HR-chef
• Chef huvuduppdrag Hälsa
• Chef huvuduppdrag Lärande och familj
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KF § 146 Dnr. KS 2020/579

Svar på uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda 
möjligheterna att införa ett digitalt verktyg för att 
katalogisera kommunens möbellager och uppmana till 
återbruk inom koncernen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har lämnat uppdrag till Kommunstyrelsen att senast 
2021-04-30 redovisa möjligheterna att införa ett digitalt verktyg för att katalogisera 
kommunens möbellager och uppmana till återbruk inom koncernen

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen den 18 augusti 2021, § 157.
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 juni 2021, § 124.
• Tjänsteutlåtande daterat 27 april 2021.

Yrkande
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), 
Charlotte Engblom-Carlsson (L), Jan Anders Brundin (EP), Linda Persson (KD), 
Patrik Ohlsson (SD), Sara Gigja (V) och Hannes Petersson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna återrapporteringen av uppdraget.

Beslutet ska expedieras till
• Kundtjänsthandläggare Nilanthie Nyander
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KF § 147 Dnr. KS 2020/582, SBN 2020/278

Svar på uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att se 
över städningen av idrottshallarna beträffande tider 
och schema.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 23 november 2020 § 218, i samband med beslut om 
budget för 2021, beslutat att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att se över 
städningen av idrottshallarna beträffande tider och schema. Uppdraget ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 30 april 2021.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen den 18 augusti 2021, § 158
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 juni 2021, § 127
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och  kansli daterat 4 maj 2021.
• Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 27 april 2021
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 12 mars 2021
• Statistik gällande beläggning av idrottshallar 2019

Yrkande
Charlotte Engblom-Carlsson (L), Susanne Jönsson (S), Christina Hanstål (M), 
Patrik Ohlsson (SD) och Jan Anders Brundin (EP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna återrapporten.

Beslutet ska expedieras till
• Samhällsbyggnadsnämnden
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KF § 148 Dnr. KS 2020/214

Svar på motion från Lars Nyander (S) om att 
kommunens upphandlingar ska innefatta miljökrav 
med uppföljningskrav

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har lämnat en motion med förslag om miljökrav i kommunens 
upphandlingar. Motionären föreslår att:

- 100% av kommunens upphandlingar ska innefatta miljökrav.
- 100% av kommunens upphandlingar ska följas upp för att säkerställa att 

uppsatta krav följs.
- Tillräckligt med resurser avsätts för att både upphandlingsenheten och 

miljöutvecklaren ska klara den ökade belastningen.
- Inköps- och upphandlingspolicyn uppdateras i enlighet med förslaget.

Ärendet behandlades av kommunfullmäktige den 22 mars 2021 och 
återremitterades då för ytterligare beredning.  

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen den 18 augusti 2021, § 159
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 juni 2021, § 129
• Tjänsteutlåtande daterat den 19 maj 2021
• Motion inkommen den 18 mars 2020
• Beslut om återremiss i kommunfullmäktige den 22 mars 2021

Yrkande
Lars Nyander (S), Lars-Olle Tuvesson (S), Mikael von Krassow (S),  
Fanny Krumlinde Handreck (S) och Sara Gigja (V) yrkar bifall till motionen. 

Robin Holmberg (M), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Patrik Ohlsson (SD), 
Anders Davidsson (M), Sven-Ingvar Borgquist (M), Anne-Marie Lindén (MP), 
Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Jan Anders Brundin (EP), 
Cornelis Huisman (M) och Charlotte Engblom-Carlsson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut, d.v.s. att motionen ska anses besvarad. 
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Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de två framlagda yrkandena och finner att 
yrkandet om att bifalla kommunstyrelsens förslag har bifallits, dvs. att anse 
motionen besvarad. Omröstning begärs. 

Ledamot som vill anse motionen besvarad röstar JA;
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.
Omröstningen faller ut med 36 JA-röster och 14 NEJ-röster. Se omröstningslista 1. 

Kommunfullmäktige har således beslutat att anse motionen besvarad.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

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

”Politik är att vilja och vi vill ta ett större ansvar för de upphandlingar som 
Ängelholms kommun genomför. Vår uppfattning är att detta är ett av de områden 
vi kan göra mest skillnad snabbast.

Vi delar inte den blå-gröna majoritetens uppfattning om att det är omöjligt att ha 
uppföljningsbara miljökrav i kommunens samtliga upphandlingar. Att alltid ställa 
miljökrav gör skillnad. Även mindre krav för utvecklingen åt rätt håll. Skött på rätt 
sätt skulle detta kunna gynna både små och stora företag som vill vara med på den 
gröna omställningen.

Att ha miljökrav i samtliga upphandlingar är inte ett orimligt mål. Det orimliga är 
att som den blå-gröna majoriteten inte ha den ambitionsnivån när det står klart att 
det är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att nå våra hållbarhetsmål.”

Beslutet ska expedieras till
• Motionären
• Ekonomi & kvalitet

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

Summa: 36 14
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KF § 149 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 har för avsikt att låta en 
fristående aktör exploatera, äga och förvalta förskolefastigheten. Kommunen har 
även för avsikt att låta en fristående verksamhetsutövare bedriva förskola.

I augusti 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att godkänna ett 
markanvisningsavtal med Exploatören, Fastighets AB 3Hus avseende uppförande 
av förskola inom Globen 1. En förutsättning var då att hyresavtal skulle tecknas 
med förskoleaktören Dibber Sverige AB. Exploatören har sedan dess valt att istället 
samarbeta med verksamhetsutövaren Pysslingen.

Exploatören och Verksamhetsutövaren bedömer att Fastigheten medger en 
förskoleverksamhet med ca 90 barn utifrån Boverkets rekommendationer om 40 
m² friyta per barn. Målsättningen för parterna är att förskoleverksamheten ska 
öppna i 
augusti 2023.
Detta markanvisningsavtal ersätter tidigare markanvisningsavtal för Fastigheten 
som förfallit då hyresavtal med tidigare verksamhetsutövare inte tecknats inom den 
tid som angavs i avtalet. I framtaget markanvisningsavtal har Kommunen och 
Exploatören enats om riktlinjer och förutsättningar för exploatering av fastigheten 
samt villkor för framtida marköverlåtelse. Exploatören har undertecknat avtalet. 
Markanvisningsavtalet är villkorat av att ett 15-årigt hyresavtal tecknas mellan 
Exploatören och Verksamhetsutövaren. Markanvisningen är även villkorad av att 
kommunfullmäktige fattar beslut om ersättning för lokalkostnader. I annat fall 
upphör markanvisningsavtalet att gälla utan rätt till ersättning för någon part.
Köpeskillingen för skoltomten är 3 100 000 kronor. 
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen den 18 augusti 2021, § 160
 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 juni 2021, § 130
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 7 juni 2021
 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 

Pysslingen samt förslagen byggnation.
 Bilagor till presentation, bilaga 2

Yrkande
Robin Holmberg (M), Kerstin Lingebrant (L), Patrik Ohlsson (SD), 
Sven-Ingvar Borgquist (M), Rasmus Waak Brunkestam (C), Liss Böcker (C), 
Petra Oddson (KD), Johnny Hagman (M) och Eric Sahlvall (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Lars Nyander (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och yrkar 
istället att marken används för att bygga och driva en kommunal förskola. I detta 
yrkande instämmer Lars Karlsson (S), Fanny Krumlinde Handreck (S), Jan Anders 
Brundin (EP) och Sara Gigja (V). Även Inger Rengstedt (EP) yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de två framlagda yrkandena och finner att 
yrkandet om att bifalla kommunstyrelsens förslag har bifallits. Omröstning begärs. 
Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA;
Ledamot som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar NEJ.

Omröstningen utfaller med 34 JA-röster och 16 NEJ-röster. Se omröstningslista 2. 

Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Fastighets AB 3Hus

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell 
förlängning av markanvisningsavtalet

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

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet:
” ”Vi ser hellre att en kommunal förskola byggs och drivs i området. I samband 
med processen som följt denna markanvisning har socialdemokraterna behövt 
interpellera i kommunfullmäktige för att få information och för att kunna ställa 
frågor kring hur valet av utförare gått till.

Vi blev därför förvånade när vi på ett KSAU möte fick träffa en helt annan utförare 
än den vi fått information om. Istället för Dibber ska nu Academedia driva 
förskolan. 

Informationsflödet gällande även denna etablering kan konstateras  vara ytterst 
sparsam. 

Socialdemokraternas uppfattning är att riskkapitalbolag inte ska driva varken skola 
eller förskola.”

Vänsterpartiet och EngelholmsPartiet instämmer i Socialdemokraternas 
reservation. 

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

Summa: 34 16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-08-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 143 Dnr. KS 2021/286

Interpellation från Sara Gigja (V) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) 
om CEMR deklarationen

Ärendebeskrivning
Sara Gigja (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Robin 
Holmberg (M) om CEMR-deklarationen med följande frågor: 

1. Vem representerar Ängelholms kommun i SKR:s jämställdhetsnätverk?
2. Hur har den praktiska implementeringen av CEMR genomförts i 

kommunens alla verksamheter sedan 2009?
3. Vilka resultat har undertecknandet av deklarationen medfört för 

jämställdhetsarbetet i Ängelholms kommun?
4. Var finns handlingsplanen som upprättades senast två år efter 

undertecknandet att tillgå och hur har den implementerats? 

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

Sara Gigja (V) tackar för svaret.

I den efterföljande debatten deltar även Fanny Krumlinde Handreck (S).

Beslutsunderlag
Interpellation från Sara Gigja (V), inkommen den 21 juni 2021. 
Svar från Robin Holmberg (M), upprättat den 27 augusti 2021. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad. 

Beslutet ska expedieras till
• Sara Gigja
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KF § 151 Dnr. KS 2021/260

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 att entlediga Klas Lundh (S) från 
uppdraget som ledamot i Nämnden för omsorg och stöd samt att lämna uppdraget 
vakant tillsvidare. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 21 juni 2021, § 135.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fortsatt lämna uppdraget vakant tills vidare. 

Beslutet ska expedieras till
• Klas Lundh
• Nämnden för omsorg och stöd
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 152 Dnr. KS 2021/313

Entledigande samt val av ersättare efter 
Johan Wifralius (SD) gällande uppdrag som ersättare 
i Samhällsbyggnadsnmämnden och ledamot i 
AB Ängelholmshems och AB Ängelholmslokalers 
styrelser

Ärendebeskrivning
Johan Wifralius (SD) har inkommit med avsägelse från rubricerade uppdrag. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Johan Wifralius, inkommen den 12 augusti 2021. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Johan Wifralius (SD) från uppdraget som ersättare i 
Samhällsbyggnadsnämnden,

att entlediga Johan Wifralius (SD) från uppdraget som ledamot i AB 
Ängelholmshems styrelse, 

att entlediga Johan Wifralius (SD) från uppdraget som ledamot i AB 
Ängelholmslokalers styrelse, samt

att tillsvidare lämna ovanstående uppdrag vakanta. 

Beslutet ska expedieras till
• Johan Wifralius
• Samhällsbyggnadsnämnden
• AB Ängelholmshem
• AB Ängelholmslokaler
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 153 Dnr. KS 2021/324

Entledigande av Jim Brithén från uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) har inkommit med avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Jim Brithén, inkommen den 24 augusti 2021. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Jim Brithén (EP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, 
samt

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ny ledamot i 
kommunfullmäktige.

Beslutet ska expedieras till
• Jim Brithén
• Länsstyrelsen
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 154 Dnr. KS 2021/325

Entledigande samt val av ny ersättare i Familje- och 
utbildningsnämnden efter Camilla Wifralius (SD)

Ärendebeskrivning
Camilla Wifralius (SD) har inkommit med avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Familje- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Camilla Wifralius, inkommen den 24 augusti 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Camilla Wifralius (SD) från uppdraget som ersättare i Familje- och 
utbildningsnämnden, samt

att tillsvidare lämna uppdraget vakant. 

Beslutet ska expedieras till
• Camilla Wifralius
• Familje- och utbildningsnämnden
• Nämndsekreterare/ FMS
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KF § 155

Anmälningsärenden

Krisledningsnämndens protokoll 2021-06-24, 2021-07-
14 och 2021-08-12

KS 2020/195

Kommunrevisionens protokoll 2021-06-16 KS 2021/13

Årsstämma 2021 för Ängelholms Stadshus AB, AB 
Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler

KS 2021/294
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