
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-06-22

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Aulan Rönnegymnasiet, 2020-06-22, kl. 19:00-22:25

Beslutande: Elisabeth Kullenberg (M)
Ola Carlsson (M), ej § 133 
Lars Nyander (S), ej §§ 131-133
Robin Holmberg (M, ej § 131
Sven-Ingvar Borgquist (M), ej § 131
Liss Böcker (C), ej §§ 114-123
Rasmus Waak Brunkestam (C)
Åsa Larsson (S), ej § 133
Mikael von Krassow (S)
Christina Hanstål (M)
Ingela Sylwander (M), ej § 130
Anders Davidsson (M)
Charlotte Engblom-Carlsson (L)
Eric Sahlvall (L)
Linda Persson (KD)
Patrik Ohlsson (SD)
Johan Wifralius (SD)
Jim Brithén (EP)
Susanne Jönsson (S)
Karin Bergström (S)
Maija Rampe (M)
Johnny Hagman (M)
Karl-Erik Asp (M)
Magnus Jonsson (S)
Lars Carlsson (S)
Susanne Sandström (V)
Helena Böcker (MP)
Anders Ingvarsson (SD)
Pontus Myrenberg (SD)
Bengt Bengtsson (SD)
Inger Rengstedt (EP)

Ersättare: Fanny Krumlinde Handreck (S)

Övriga närvarande:  Daniel Sjölin, nämndsekreterare
Eva Sturesson, kommunjurist
Fredrik Karlsson, budgetchef
Henrik Sandén, tf enhetschef
Jan Klauser, säkerhetschef
Bengt Sävström (S), revisionens ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-06-22

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Utses att justera: Karl-Erik Asp (M),  Susanne Jönsson (S)

Paragrafer: §§ 114-142

Sekreterare ___________________________________________________
Daniel Sjölin

Ordförande ___________________________________________________
Elisabeth Kullenberg (M)

Justerare ___________________________________________________
Karl-Erik Asp (M),  Susanne Jönsson (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-06-22

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-06-22

Datum för anslags uppsättande: 2020-06-30

Datum för anslags nedtagande: 2020-07-22

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Daniel Sjölin
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-06-22

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

114 Val av justerare

115 Föredragningslistan

116 Information om årsredovisningen - budgetchefen informerar

117 Information om revisionsberättelsen - kommunrevisionens 
sammankallande informerar

118 Information från Krisledningsnämnden - kommunstyrelsens ordförande 
informerar

119 Interpellation från Lars Carlsson (S) angående Internationella Engelska 
Skolans etablering i Ängelholm

2020/308

120 Enkel fråga från Patrik Ohlsson (SD) angående nämndmål om hållbar 
integration

2020/320

121 Årsredovisning 2019 2019/572

122 Revisionsberättelse - fråga om ansvarsfrihet för kommunens nämnder 
och styrelser 2019

2019/572

123 Inriktningsbeslut avseende Ängelholms kommunala bolag 2019/519

124 Beslutsattestanter för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2020/299

125 Plan för slutrapport - En jämlik kommun 2016/895

126 Återrapport - uppdrag att se över regelverket för sponsring till 
föreningar

2020/66

127 Begäran från Nämnden för omsorg och stöd om ersättning för 
merkostnader vid evakuering av särskilt boende

2019/328

128 Utvärdering av  trygghetsvärdar på trygghetsboenden 2020/113

129 Framställan om utökad borgensram 2021, Sydvatten AB 2020/139
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-06-22

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

130 Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten 2020/9

131 Ansvarsfrihet avseende 2019 för Samordningsförbundet NNV Skåne 2020/12

132 Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet AV Media 2020/10

133 Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst

2020/207

134 Svar på motion om seniorhus i Ängelholm 2017/719

135 Extra bidrag till Ängelholms Hembygdsförening 2020 med anledning av 
Covid19-pandemin

2020/253

136 Svar på motion från Patrik Ohlsson (SD) om införande av policy mot 
klotter och olaga affischering i Ängelholms kommun

2019/322

137 Val av ersättare i Miljö- och tillståndsnämnden på vakant plats (M) 2020/156

138 Entledigande samt val av ny ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden efter 
Anne Pettersson Strömbäck (KD)

2020/304

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

140 Avsägelse från Lars Rask (KD) 2020/318

141 Motion från Lars Nyander (S) - Ängelholm behöver en 
tillgänglighetsguide

2020/319

142 Anmälningsärenden 2020/273
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 114

Val av justerare

Karl-Erik Asp (M) och Susanne Jönsson (S) utses att jämte ordföranden justera 
protokollet, måndag 29/6 kl 15.30.
_______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 115

Föredragningslistan

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar:

Under valärenden tillkommer ärendet ”Avsägelse från Lars Rask (KD)
Under interpellationer och frågor tillkommer ärendet ”Fråga från Patrik Ohlsson(SD) 
angående nämndmål om hållbar integration”
Under inkomna motioner tillkommer ärendet ”Motion från Lars Nyander (S) – Ängelholm 
behöver en tillgänglighetsguide
__________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 116

Information om årsredovisningen – budgetchefen 
informerar

Budgetchef, Fredrik Karlsson, informerar om årsredovisningen för 2019.
________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 117

Information om revisionsberättelsen – kommunrevisionens  
sammankallande informerar

Bengt Sävström (S), kommunrevisionens ordförande,  informerar om revisionsberättelsen.
________

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 118  

Information från Krisledningsnämnden - kommunstyrelsens 
ordförande informerar

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

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 119 Dnr. KS 2020/308  

Interpellation från Lars Carlsson (S) angående 
Internationella Engelska Skolans etablering i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Lars Carlsson (S) har ställt en interpellation till familje- och utbildningsnämndens 
ordförande, Sven-Ingvar Borgquist (M) om Internationella engelska skolans etablering i 
Ängelholm. 

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

Lars Nyander (S), Sven-Ingvar Borgquist (M), Jim Brithén (EP), Patrik Ohlsson (SD) och 
Erik Sahlvall (L), deltar i den efterföljande debatten.

Beslutsunderlag
Interpellation från Lars Carlsson (S), daterad 2020-06-12
Svar från Robin Holmberg (M), daterad 2020-06-17

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Lars Carlsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 120 Dnr. KS 2020/320  

Enkel fråga från Patrik Ohlsson (SD) angående nämndmål 
om hållbar integration

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande, 
Robin Holmberg (M) angående nämndmål om hållbar integration. 

- Hur är tanken att nämnderna skall arbeta med nämndmål angående hållbar integration 
och hur kommer det följas upp?

- Varför är målen uttryckligen riktat mot alla medborgare istället för att fokusera på 
grupper där det finns känd problematik med bristande integration?

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

Beslutsunderlag
Enkel fråga från Patrik Ohlsson, daterat 2020-06-15
Skriftligt svar från Robin Holmberg, daterat 2020-06-17

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att frågan ska anses besvarad

Beslutet ska expedieras till
Patrik Ohlsson (SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 121 Dnr. KS 2019/572   

Årsredovisning 2019

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02
Årsredovisning Ängelholms kommun 2019
Årsrapport VA-verksamheten Ängelholms kommun 2019
Uppföljning mål och nyckeltal 2019
Uppföljning av specifika uppdrag 2019
Återrapportering av uppdrag om integration, mångfald och folkhälsa

Yrkanden 
Robin Holmberg (M), Lars Nyander (S), Charlotte Engblom-Carlsson, Liss Böcker (C), 
Patrik Ohlsson (SD), Mikael von Krassov (S), Linda Persson (KD), Jim Brithén (EP) och 
Helena Böcker (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Robin Holmberg (M) tackar tjänsteorganisationen för ett väl utfört arbete under 2019.

Beslut
      Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning för Ängelholms kommun och årsrapport för VA-   
verksamheten 2019.

Beslutet ska expedieras till
     Revisorerna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 122 Dnr. KS 2019/572  

Revisionsberättelse - fråga om ansvarsfrihet för 
kommunens nämnder och styrelser 2019

Ärendebeskrivning
Kommunrevisorerna har överlämnat revisionsberättelse för 2019 för Ängelholms 
kommun.

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

Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för följande styrelser och nämnder 
för 2019.

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

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

Beslutsunderlag
Ordförandeförslag, daterat 2020-06-09
Revisionsberättelse och granskningsrapport
Bilagor till revisionsberättelse
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja ovanstående styrelser och nämnder i Ängelholms kommun ansvarsfrihet för år 
2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 123 Dnr. KS 2019/519  

Inriktningsbeslut avseende Ängelholms kommunala bolag  

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog den 11 november 2019 beslut om att ge kommundirektören i 
uppdrag att upphandla en extern konsult för genomlysning av AB Ängelholmslokaler. 
KPMG fick uppdraget att genomföra en genomlysning av bolaget. Genomlysningen 
presenterades för kommunfullmäktige den 30 mars 2020. 

Utredningen visar att det finns omfattande brister i bolaget, som måste åtgärdas. Till följd 
av detta tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 22 april 2020 att ge 
kommundirektören i uppdrag att lämna förslag utifrån utredningens rekommendationer (se 
nedan) samt att utredningen ska presenteras den 30 juni 2020.

Utredningen visar på behov av att stärka ägarstyrningen av bolagen. Förslaget är att bilda 
en koncern, som består av ett moderbolag och två dotterbolag. Bolagen ska överta 
verksamheten den 1 januari 2021. Strukturen möjliggör fler bolag inom ramen för den 
bildade koncernen. Föreslagen struktur tillgodoser rekommendationerna från 
genomlysningen av KPMG.

För att styrkedjan från ägaren till bolagen ska fungera optimalt bör styrelsen i 
moderbolaget vara personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott. Därigenom 
säkerställs en framgångsrik ägarstyrning.

Ett förslag till inriktningsbeslut har tagits fram. Det omfattar bolagsstruktur, 
kommunkoncern, bolagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 16 juni 2020.
Förslag till bolagsstruktur.
Förslag till kommunkoncern.
Förslag till bolagspolicy.
Förslag till bolagsordning Ängelholm Stadshus AB.
Förslag till bolagsordning AB Ängelholmshem.
Förslag till bolagsordning AB Ängelholmslokaler. 
Förslag till ägardirektiv kommunala bolag i Ängelholms kommun.
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU § 78, daterat 22 april 2020.
Slutrapport Genomlysning av AB Ängelholmslokaler, daterad 27 mars 2020.
Beslut i kommunstyrelsen, KS § 212, daterat 11 november 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkanden 
Robin Holmberg (M), Patrik Ohlsson (SD) och Jim Brithén (EP), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Lars Nyander(S) begär fem minuters ajournering.

Lars Nyander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, men med en ändring i beslutet 
att personunionen skall innefatta kommunstyrelsen och inte kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Susanne Sandström (V) och Susanne Jönsson (S) yrkar bifall till Lars Nyander (S) 
ändringsyrkande.

Robin Holmberg (M) begär fem minuters ajournering.

Robin Holmberg (M) tar tillbaka sitt tidigare yrkande och yrkar istället att godkänna föreslagen 
inriktning att bilda en koncern med ett moderbolag samt dotterbolag med egna styrelser. Skrivelsen om 
en personunion som innefattar kommunstyrelsens arbetsutskott tas alltså bort.

Patrik Ohlsson (SD), Lars Nyander (S), Susanne Sandström (V), Susanne Jönsson (S) och 
Jim Brithén (EP) tar tillbaka till sina gamla yrkanden och ställer sig bakom Robin 
Holmbergs nya yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreslagen inriktning att bilda en koncern med ett moderbolag samt 
dotterbolag med egna styrelser. 

Beslutet ska expedieras till
Kommundirektörens stab och Servicestöd/Ekonomi.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 124 Dnr. KS 2020/299  

Beslutsattestanter för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Med anledning av att den tidigare enhetschefen för nämndkansliet har avslutat sin 
anställning och en ny chef har rekryterats, behöver attestförteckningen för 
kommunfullmäktige uppdateras.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-04
Bilaga beslutsattestanter kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse beslutsattestanter och ersättare för kommunfullmäktige, inklusive beredningar och
revision, enligt upprättad förteckning.

Beslutet ska expedieras till
Enhetschef nämndkansliet
Budgetchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 125 Dnr. KS 2016/895  

Plan för slutrapport - En jämlik kommun

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges beredningar fick 2017 i uppdrag att arbeta med frågor under det 
gemensamma temat Hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
Beredning Omsorg fick i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för en jämlik kommun. 
Beredningen tog fram en slutrapport och redovisade arbetet för kommunfullmäktige i 
september 2018. 

Kommunfullmäktige tog den 29 oktober 2018 beslut om att förklara uppdraget slutfört 
och att överlämna beredningens slutrapport till kommunstyrelsen för handläggning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2020.
Tjänsteutlåtande nämndkansliet den 15 april 2020
Plan för slutrapport – En jämlik kommun daterad den 7 april 2020
Beredningsrapport En jämlik kommun

Yrkanden 
Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

Jim Brithén (EP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med en ytterligare att-sats, att 
återrapportering ska ske till kommunfullmäktige om ett år.

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner majoritet för 
detta. Därefter ställs Jim Brithéns (EP) yrkande om en extra att-sats under proposition och 
finner att detta avslås. 

Omröstning begärs och verkställs. Den som röstar avslag på att rapporten ska 
återrapporteras röstar JA. Den som röstar bifall till att den ska återrapporteras röstar NEJ. 
Omröstningen utfaller med 20 JA-röster och 10 NEJ-röster. För fullständigt resultat – se 
omröstningsbilagan.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att   godkänna kommunstyrelsens plan för slutrapport ”En jämlik kommun”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson medges att lämna följande protokollsanteckning, samma som i KS:
”Sverigedemokraterna välkomnar ett samlat grepp om kommunens arbete med jämlikhet, 
Vi ställer oss dock frågan vilka problem som finns rent konkret kring jämlikhet idag i 
Ängelholms kommun, eller om vi kan se några trender vad gäller utveckling mot minskad 
jämlikhet. Sådana signaler måste rimligen säga oss något om vad som rent konkret behöver 
adresseras i det fortsatta arbetet med jämlikhet. Vi ser också att frågan om jämlikhet är ett 
laddat begrepp som gärna blir politiskt, och menar därför att det är av stor vikt att 
kommunens arbete med jämlikhet främst kretsar kring väl förankrade begrepp, anknyter till 
kommunens mål, och bedrivs förutsättningslöst. All ojämlikhet måste kunna adresseras 
med öppna ögon, utan skygglappar och även om det kan anses beröra känsliga områden.”

Beslutet ska expedieras till
Kommunikationschefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Omröstningsbilaga – Plan för slutrapport – en jämlik kommun

Namn JA=Avslag på att rapporten 
ska återrapporteras

NEJ= Bifall till att rapporten 
ska återrapporteras

Elisabeth Kullenberg (M) x
Ola Carlsson (M) x
Johan Wifralius (SD) X
Patrik Ohlsson (SD) X
Robin Holmberg (M) X
Linda Persson (KD) X
Charlotte Engblom Carlsson (L) x
Lars Nyander (S) X
Åsa Larsson (S) x
Sven-Ingvar Borgquist (M) X
Christina Hanstål (M) X
Susanne Sandström (V) X
Mikael von Krassov (S) X
Anders Ingvarsson (SD) X
Maija Rampe (M) X
Helena Böcker  (MP) X
Magnus Jonsson (S) X
Bengt Bengtsson (SD) x
Rasmus Waak Brunkestam (C) X
Johnny Hagman (M) X
Ingela Sylwander (M) X
Lars Carlsson (S) X
Susanne Jönsson (S) X
Pontus Myrenberg (SD) X
Jim Brithén(EP) X
Karl-Erik Asp (M) X
Anders Davidsson (M) X
Erik Sahlvall (L) X
Inger Rengstedt (EP) X
Karin Bergström (S) X
Resultat 20 st 10 st
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 126 Dnr. KS 2020/66  

Återrapport - uppdrag att se över regelverket för 
sponsring till föreningar

Ärendebeskrivning
I budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att se över regelverket för sponsring till 
föreningar inför 2021. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 30 
juni 2020. Utredningen ska lämna förslag på förändringar i de riktlinjer som styr på vilket 
sätt Ängelholms kommun sponsrar elitidrott. 

Följande ska övervägas i översynen:
• Införande av maxbelopp per förening
• Krav på motprestation och socialt ansvarstagande
• Gränsdragning och definition av begreppet ”elitidrott”

Arbetet med översynen har gjorts i samarbete mellan kommunikationschef och huvud-
uppdrag Samhälle, Kultur och stad, och har resulterat i ett antal förslag till justeringar i 
nuvarande riktlinjer och rutiner.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 juni 2020.
 Från budgetbeslut 20191111: Uppdrag till Kommunstyrelsen att se över regelverket för 

sponsringsbidrag avseende föreningar inför år 2021. Återrapporteras senast 2020-06-30.
 Policy för sponsring 2017- 2019 för Ängelholms kommun, 2015/952
 Förslag till revidering av Riktlinjer för sponsring till elitidrott i Ängelholms kommun, 

KS 2019/64
 Förslag till revidering av Policy för sponsring för Ängelholms kommun, KS 2019/63

Yrkanden 
Charlotte Engblom-Carlsson (L) och Susanne Sandström (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse uppdraget vara återrapporterat.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle, Kultur och stad 
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KF § 127 Dnr. KS 2019/328  NOS 2020/66

Begäran från Nämnden för omsorg och stöd om ersättning 
för merkostnader vid evakuering av särskilt boende

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att godkänna planeringen av 
renoveringarna av särskilda boenden i Ängelholms kommun. Evakueringen påbörjas under 
2020 och möjliggöras genom upphandling av evakueringsboendeplatser.

Nämnden för omsorg och stöd behandlade ärendet den 21 april 2020.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 juni 2020.
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 4 maj 2020
Protokoll, nämnden för omsorg och stöd, §36, 21 april 2020
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa, 31 mars 2020

Yrkanden 
Mikael von Krassov (S), Robin Holmberg (M) och Jim Brithén (EP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att tilldela huvuduppdrag Hälsa budgetmedel för merkostnader för evakuering av Åsbytorp 
2020 motsvarande 0,5 mnkr, samt

att finansiering sker genom resultatet år 2020

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd
Huvuduppdrag Hälsa
Ekonomichef

24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 128 Dnr. KS 2020/113  NOS 2020/69

Utvärdering av  trygghetsvärdar på trygghetsboenden

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav i sitt budgetbeslut den 11 november 2019, § 200 , nämnden för 
omsorg och stöd att utvärdera både kommunala och privata trygghetsboendens 
trygghetsvärdar. Vidare ska utvärderingen ge svar på hur arbetet fungerar samt ge förslag 
på hur trygghetsvärdarna kan organiseras och finansieras efter 2020.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 juni 2020.
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 4 maj 2020
Protokoll, nämnden för omsorg och stöd, 21 april 2020, §39
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa, 13 mars 2013
Utvärdering av trygghetsvärdarnas arbete och förslag på fortsatt organisering och 
finansiering efter 2020, 11 mars 2020        

Yrkanden 
Ingela Sylwander (M), Patrik Ohlsson (SD), Mikael von Krassov (S) och Jim Brithén (EP) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna nämnden för omsorg och stöds återrapport som svar på uppdraget, samt 

att uppdra åt nämnden för omsorg och stöd att återkomma med förslag på finansiering 
inom nämndens befintliga ram.

Protokollsanteckningar
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna lade i nämnden för omsorg och stöd ett yrkande om en uppföljning 
om 1 år, eftersom vi ville försäkra oss om att den politiska hanteringen fortsätter vad gäller 
de viktiga funktioner som trygghetsvärdinnorna har eller haft. Vi ser inget egenvärde i 
trygghetsvärdinnorna i sig, men finner det olyckligt om funktioner som de har och som har 
ett högt värde för de boende, skulle försvinna. Detta innebär inte nödvändigtvis att 
kommunen ska fortsätta ge en extra finansiering för sådana funktioner fullt ut, men vi 
menar att frågan borde fortsätta bevakas efterhand som utfasningen sker och vi ser mer i 
detalj vad det leder till, eller kommer leda till.”
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Mikael von Krassov (S) lämnar följande protokollsanteckning:
”Trygghetsboende är ingen lagstyrd verksamhet och därmed heller ingen verksamhet som 
kommunen är skyldig att subventionera. Men värdarna fyller en mycket viktig funktion. Att 
få hjälp och någon att fråga känns tryggt. Speciellt i den nya digitala värld som alltmer blir 
brukarens vardag. Aktivitetssamordnare och trygghetsvärd är två helt olika funktioner, en 
aktivitetssamordnare kan inte ersätta trygghetsvärdens uppgifter.”

Jim Brithén (EP) lämnar följande protokollsanteckning:
"EngelholmsPartiet anser att Trygghetsvärdar ska finnas kvar på de kommunala 
Trygghetsboendena. I nuläget bifaller vi liggande förslag och är beredda att stödja ett 
framtida, genomarbetat förslag hur vi ska kunna bibehålla Trygghetsvärdarna".

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd
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KF § 129 Dnr. KS 2020/139  

Framställan om utökad borgensram 2021, Sydvatten AB

Ärendebeskrivning
Sydvatten AB har inkommit med en ansökan om att utöka borgensramen för bolagets 
lån med anledning av framtida investeringar. Nuvarande borgensram uppgår till 2 536 
mnkr och föreslås utökas till 3 100 mnkr. Borgensåtagandet fördelas proportionerligt 
efter respektive kommuns ägarandel.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 juni 2020.
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-03
Skrivelse från Sydvatten ”Borgensram för lån åt Sydvatten AB”, 2020-03-30

Beslut
 
Kommunfullmäktige beslutar

att under förutsättning av kommande bolagsstämmas godkännande utöka Ängelholms 
kommuns borgensram till Sydvatten AB med 25,0 mnkr till sammanlagt 139,0 mnkr

Beslutet ska expedieras till
Sydvatten AB
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KF § 130 Dnr. KS 2020/9  

Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet 
Medelpunkten

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Medelpunkten tillhandahåller hjälpmedel och tillhörande tjänster till 
medlemskommunerna. Dessa är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommuner, som 
genom medlemskap överlåtit ansvaret för sin hjälpmedelsförsörjning till Medelpunkten. 

Målet för verksamheten är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv 
hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt. 

Verksamheten finansieras genom att kommunerna betalar för de hjälpmedel som de hyr 
eller köper samt för service och transporter. Verksamheten planeras efter de behov som 
kan förväntas i kommunerna.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 juni 2020.
- Tjänsteutlåtande daterat 28 april 2020.
- Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten.
- Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Medelpunkten år 2019.
- Granskning av årsredovisning Kommunalförbundet Medelpunkten, PwC.

Jäv
Ingela Sylwander (M) anmäler jäv och deltar inte handläggning och beslut i detta ärende.

Beslut
     Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunalförbundet Medelpunktens direktion ansvarsfrihet för 2019.

Beslutet ska expedieras till
Kommunalförbundet Medelpunkten
SST, Ekonomi & kvalitet
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KF § 131 Dnr. KS 2020/12  

Ansvarsfrihet avseende 2019 för Samordningsförbundet 
NNV Skåne

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående parterna är 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad kommun, Klippans 
kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun och Örkelljunga kommun. 
Förbundets uppdrag är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i syfte att uppnå en effektiv 
resursanvändning. Samordningsförbundets styrelse har fattat beslut om årsredovisningen 
för 2019 per 2020-03-26.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 juni 2020.
- Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22
- Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet NNV Skåne
- Revisionsberättelse 2019

Jäv
Sven-Ingvar Borgquist (M), Robin Holmberg (M) och Lars Nyander(S) anmäler jäv och 
deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet NNV Skåne ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2019.

Beslutet ska expedieras till
Samordningsförbundet NNV Skåne
SST Ekonomi o kvalitet
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KF § 132 Dnr. KS 2020/10  

Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet AV 
Media

Ärendebeskrivning
AV Media Skåne drivs som ett kommunalförbund med syftet att tillvarata medlemmarnas 
intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Förbudets ändamål 
är att främja samverkan och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom 
områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt 
tillhandahållande av teknik. Förbundet hemställer om att respektive kommun beviljar AV 
Media Skånes direktion ansvarsfrihet för år 2019.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 juni 2020.
- Tjänsteutlåtande daterat den 22 april 2020.
- Hemställan från AV Media Skåne om ansvarsfrihet, daterat den 1 april 2020.
- Protokoll från den 9 mars 2020, Direktionen för Kommunalförbundet AV Media 

Skåne.
- Årsredovisning 2019.
- Revisionsberättelse samt granskningsrapport 2019.

Jäv
Sven-Ingvar Borgquist (M) och Lars Carlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
och beslut i ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja direktionen för AV Media Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutet ska expedieras till
Kommunalförbundet AV Media
SST Ekonomi o kvalitet

30



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 133 Dnr. KS 2020/207  

Ansvarsfrihet avseende 2019 för Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) startade sin verksamhet den 1 januari 2015 och 
består idag av fyra medlemskommuner som täcker en yta av ca 1200 kvadratkilometer. 
Organisationen består av fyra heltidsstationer, sex deltidsstationer, tre räddningsvärn, en 
larm- & ledningscentral, förebyggandeverksamhet, administrativt stöd samt 
verksamhetsstöd och ledning. Den politiska målsättningen är att få en effektiv organisation 
där resurserna används för att arbeta förebyggande och upprätthålla en god 
utryckningsberedskap. Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst har beslutat 
överlämna sin årsredovisning till kommunstyrelsen i respektive kommun inom förbundet. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 juni 2020.
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22
Årsredovisning 2019 avseende Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Revisionsberättelse och granskningsrapport

Jäv
Ola Carlsson (M), Lars Nyander (S) och Åsa Larsson (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.    

Beslutet ska expedieras till
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst

31



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-06-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 134 Dnr. KS 2017/719  NKIF 2019/144/147

Svar på motion om seniorhus i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Eva Kullenberg (L) inkom den 17 oktober 2017 med en motion angående seniorhus i 
Ängelholm. I motionen föreslås att ett seniorhus med flexibel planlösning i nära anslutning 
till kollektivtrafik ska inrättas. Nämnden för kultur, idrott och fritid har behandlat ärendet 
den 20 april med förslag om att ge huvuduppdrag samhälle ett uppdrag att utreda behov 
och förutsättningar för ett allaktivitetshus.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 29 april 2020
Protokoll, nämnden för kultur, idrott och fritid, 20 april 2020, §33
Tjänsteutlåtande, kultur och stad, 23 mars 2020
Motion från Eva Kullenberg, inkommen den 17 oktober 2017

Yrkanden 
Robin Holmberg (M), Charlotte Engblom-Carlsson(L) och Jim Brithén (EP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Lars Nyander (S) yrkar att motionen skall avslås.

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner en majoritet för bifall till 
kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och verkställs. Den som röstar för 
kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som röstar för att motionen skall avslås röstar 
NEJ. Resultatet blir 22 JA-röster och 8 NEJ-röster. För fullständig 
omröstningssinformation, se omröstningsbilaga.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad

Reservation
Susanne Sandström (V) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet ska expedieras till
Motionären
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Omröstningsbilaga – svar på motion om seniorhus i 
Ängelholm
Namn JA=Bifall till 

kommunstyrelsens förslag
NEJ= Avslag på motionen

Elisabeth Kullenberg (M) X
Ola Carlsson (M) X
Johan Wifralius (SD) X
Patrik Ohlsson (SD) X
Robin Holmberg (M) X
Linda Persson (KD) X
Charlotte Engblom-
Carlsson (L)

X

Lars Nyander (S) X
Åsa Larsson (S) X
Sven-Ingvar Borgquist )M) X
Christina Hanstål (M) X
Susanne Sandström (V) X
Mikael von Krassov (S) X
Anders Ingvarsson (SD) X
Maija Rampe (M) X
Helena Böcker (MP) X
Magnus Jonsson (S) X
Bengt Bengtsson (SD) X
Rasmus Waak Brunkestam 
(C)

X

Johnny Hagman (M) X
Ingela Sylwander (M) X
Lars Carlsson (S) X
Susanne Jönsson (S) X
Pontus Myrenberg (SD) X
Jim Brithén (EP) X
Karl-Erik Asp (M) X
Anders Davidsson (M) X
Erik Sahlvall (L) X
Inger Rengstedt (EP) X
Karin Bergström (S) x
Resultat 22st 8st
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KF § 135 Dnr. KS 2020/253  

Extra bidrag till Ängelholms Hembygdsförening 2020 med 
anledning av Covid19-pandemin

Ärendebeskrivning
Ängelholms Hembygdsförening har ansökt om extra ekonomiskt bidrag. Restriktioner med 
anledning av Covid19-pandemin har medfört att föreningens intäkter minskar och 
föreningen behöver stöd för att kunna fortsätta driva sin verksamhet i Hembygdsparken.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 juni 2020.
Tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2020
Ansökan från Ängelholms Hembygdsförening, inkommen den 12 maj 2020

Yrkanden 
Robin Holmberg (M), Lars Carlsson (S), Jim Brithén (EP), Charlotte Engblom-Carlsson 
(L) och Johan Wifralius (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att lämna ett extra bidrag på 500 000 kronor till Ängelholms Hembygdsförening, samt

att bidraget finansieras genom ianspråktagande av kommunens resultat för år 2020.

Beslutet ska expedieras till
SST Ekonomi och kvalitet
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KF § 136 Dnr. KS 2019/322  SBN 2019/178

Svar på motion från Patrik Ohlsson (SD) om införande av 
policy mot klotter och olaga affischering i Ängelholms 
kommun

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har inkommit med en motion den 24 juni 2019 om att Ängelholms 
kommun ska införa en policy mot klotter och olaga affischering.

Ärendet har behandlats i Samhällsbyggnadsnämnden den 7 april 2020 med förslag att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 juni 2020.
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 29 april 2020
Protokollsutdrag, Samhällsbyggnadsnämnden, 7 april 2020, § 93
Tjänsteutlåtande, kultur- och stad, 13 november 2019
Motion, inkommen den 24 juni 2019

Yrkanden 
Patrik Ohlsson (SD), Robin Holmberg (M) och Jim Brithén (EP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen, samt

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för handläggning. 

Beslutet ska expedieras till
Planeringschef, Huvuduppdrag Samhälle
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KF § 137 Dnr. KS 2020/156   

Val av ersättare i Miljö- och tillståndsnämnden på vakant 
plats (M)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 att entlediga Staffan Laurell (M) från 
uppdraget som ersättare i Miljö- och tillståndsnämnden, samt att lämna uppdraget vakant 
tillsvidare. Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2020 att fortsatt lämna uppdraget 
som ersättare  i Miljö- och tillståndsnämnden vakant. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 25 maj 2020, § 105
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 27 april 2020, § 86.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Lennart Steineck till ny ersättare (M) i Miljö- och tillståndsnämnden. 

Beslutet ska expedieras till
Lennart Steineck
Miljö- och tillståndsnämnden
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS
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KF § 138 Dnr. KS 2020/304  

Entledigande samt val av ny ersättare i 
Samhällsbyggnadsnämnden efter Anne Pettersson 
Strömbäck (KD)

Ärendebeskrivning
Anne Petterson Strömbäck (KD) har avsagt sig sin plats som ersättare i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Anne Pettersson (KD) från platsen som ersättare i 
Samhällsbyggnadsnämnden, samt

att lämna platsen vakant tillsvidare.

Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
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KF § 139 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 ledamot i Nämnden för kultur, idrott och fritid samt att lämna platsen 
vakant tillsvidare. Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 att fortsatt lämna 
platsen vakant.  

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 24februari 2020, § 44.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 27 april 2020, § 84.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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

Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden
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KF § 140 Dnr. KS 2020/318  

Avsägelse från Lars Rask (KD)

Ärendebeskrivning
Lars Rask (KD) har inkommit med en begäran att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i nämnden för kultur, idrott och fritid. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Lars Rask (KD), daterad 2020-06-15

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Lars Rask från uppdraget som ledamot i nämnden för kultur, idrott och fritid, 
samt

att lämna platsen vakant tillsvidare.

Beslut expedieras till:
Nämnden för kultur, idrott och fritid
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KF § 141 Dnr. KS 2020/319  

Motion från Lars Nyander (S) - Ängelholm behöver en 
tillgänglighetsguide

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har inkommit med en motion – ”Ängelholm behöver en 
tillgänglighetsguide”

Beslutsunderlag
Ny motion från Lars Nyander (S) – Ängelholm behöver en tillgänglighetsguide, daterad 
2020-06-15

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att skicka motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
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KF § 142  

Anmälningsärenden

-     Länsstyrelsen i Skåne – Meddelande över inspektion av kommunens  
         överförmyndarverksamhet, Dnr KS 2020/273

- Protokoll från Krisledningsnämnden 2020-05-20, Dnr KS 2020/195
- Svar på medborgarförslag om att sätta en skylt/monument vid E6 för att belysa att 

Ängelholm är hemvist för Koenigsegg, Dnr KS 2018/321
- Svar på medborgarförslag om införande av LIS (landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen) i Ängelholms kommun, Dnr KS 2018/724
- Svar på medborgarförslag om att bygga en Gymnastikhall i Hjärnarp, Dnr KS 

2018/344
- Svar på medborgarförslag rörande placering av nybyggnation, Dnr KS 2017/778
- Ängelholmsförslaget – Höj skatten och öka elevpengen, Dnr KS 2019/587
- Ängelholmsförslaget – Ängelholms kommun en hjärtsäker zon, Dnr KS 2019/547
____________
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