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KF § 156  

Val av justeringspersoner och dag för justering

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter att jämte ordföranden 
justera protokollet tisdag den 5 oktober kl. 15:00: Ola Carlsson (M) och 
Emma Yngvesson (S).
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KF § 157

Föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar:

Tillkommande ärenden:
29. Interpellation ställd till Ingela Sylwander (M), ordförande i Nämnden för
      omsorg och stöd, från Patrik Ohlsson (SD) om språkkrav i äldreomsorgen
30. Interpellation ställd till Ingela Sylwander (M), ordförande i Nämnden för
      omsorg och stöd, från Mikael von Krassow (S) om brister på äldreboendet
      Sommarsol

      Ärende 29-30 behandlas under rubrik 5. Interpellationer och frågor. 

31. Entledigande av Karl-Eric Trobäck (EP) från uppdrag som ersättare i 
      Kommunfullmäktige
32. Entledigande av Johan Wifralius (SD) från samtliga politiska uppdrag

      Ärende 31-32 behandlas under rubrik Valärenden efter ärende 23. 

Utgående ärenden:
15. Medfinansieringsavtal med Trafikverket
16. Exploateringsavtal för Kärra 1:9
17. Detaljplan Kärra 1:9
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KF § 158

Information från Krisledningsnämnden

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

Protokoll från Krisledningsnämnden, se ärende 25 i  kallelsen till dagens 
sammanträde.
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KF § 159 Dnr. KS 2021/351

Interpellation ställd till Ingela Sylwander (M), 
ordförande i Nämnden för omsorg och stöd, från 
Patrik Ohlsson (SD) om språkkrav i äldreomsorgen

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har ställt en interpellation till Ingela Sylwander (M), 
ordförande i Nämnden för omsorg och stöd, angående språkkrav i äldreomsorgen. 
I interpellationen ställs följande frågor: 

 Vad vill du och Alliansen göra för att omsorgspersonal i högre utsträckning 
ska ha goda kunskaper i svenska redan i samband med anställning?

 Ser du att det räcker med det nu aktuella konceptet för språkutbildning för 
att försäkra sig om att omsorgspersonal har tillräckliga kunskaper i svenska, 
eller vilka ytterligare åtgärder anser du behövs? 

 Sker mätningar av hur brukare upplever möjligheterna att kommunicera på 
svenska med kommunens omsorgspersonal? Om Ja, hur har brukarnas 
upplevelse av detta utvecklats över tid?

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

Patrik Ohlsson (SD) tackar för svaret. 

Beslutsunderlag
Interpellation från Patrik Ohlsson (SD), inkommen den 19 september 2021.
Svar från Ingela Sylwander (M), upprättat den 24 september 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad. 

Beslutet ska expedieras till
• Patrik Ohlsson 
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KF § 160 Dnr. KS 2021/352

Interpellation ställd till Ingela Sylwander (M), 
ordförande i Nämnden för omsorg och stöd, från 
Mikael von Krassow (S) om brister på äldreboendet 
Sommarsol

Ärendebeskrivning
Mikael von Krassow (S) har ställt en interpellation till Ingela Sylwander (M), 
ordföranden i Nämnden för omsorg och stöd, om brister på äldreboendet 
Sommarsol. Följande frågor ställs i interpellationen: 

 Vilka brister har inkommit om Sommarsol under juni - september?
 Har Humana åtgärdat alla sina brister på Sommarsol?
 Om, nej, varför inte och när ska de åtgärdas.
 Vilka sanktionsmöjligheter har vi att vidta mot privata vårdgivare som inte 

sköter sina åtaganden enligt ingångna avtal?

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 17 september 2021.
Svar från Ingela Sylwander (M), upprättat den 24 september 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad. 

Beslutet ska expedieras till
• Mikael von Krassow
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KF § 161 Dnr. KS 2015/55

Vision 2035

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommuns vision inom ramen för Kraftsamling Ängelholm gick ut 
2020. Den 14 november 2018 tog kommunstyrelsen därför beslut om att en ny 
vision och att en struktur för gemensamt utvecklingsarbete skulle tas fram. Därefter 
inleddes arbetet med att ta fram förslag på en ny vision.

Uppdraget har varit att ta fram en vision som ska sträcka sig till 2035 och gälla alla i 
Ängelholms kommun – såväl kommunen, invånare, näringsliv och besökare. Fokus 
i den nya visionen ska ligga på Ängelholms bästa och den ska ha ett tydligt 
framtidsperspektiv. 

Arbetet med att ta fram den nya visionen har bedrivits i ett brett sammansatt 
nätverk där såväl ideella, offentliga och privata aktörer varit delaktiga, från olika 
målgrupper och åldrar. Processen med att ta fram den nya visionen har bedrivits i 
fyra steg: uppföljning, omvärldsanalys, framtidsbild och vision. 

När visionen antagits kommer lansering ske. Därefter ska den genomföras, vilket 
föreslås ske genom den struktur för genomförande som tagits fram. Bland annat 
föreslås medel avsättas i en visionsfond, där medel ska kunna sökas för innovativa 
projekt. Den nya visionen ska även ligga till grund för ett nytt platsvarumärke för 
Ängelholm.

Beslutsunderlag
• Protokoll från kommunstyrelsen den 27 september 2021, § 178
• Tjänsteutlåtande Vision 2035, daterat 27 september 2021
• Vision 2035
• Struktur för genomförande av vision 2035
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Yrkande
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom-Carlsson (L), 
Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD), Helena Böcker (MP), 
Måns Irhammar (EP), Lars Nyander (S) och Susanne Sandström (V) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till vision 2035,

att godkänna förslag till struktur för genomförande av vision 2035,

att avsätta 200 000 kronor i budget årligen för en visionsfond. 

Beslutet ska expedieras till
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg.
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KF § 162 Dnr. KS 2020/395, FUN 2020/243

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

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har lämnat en motion gällande insatser mot psykisk ohälsa 
som inkom den 25 augusti 2020. Motionären föreslår att:

- Terminsvisa samtal med en skolkurator erbjuds som standard. Detta för att 
bättre kartlägga elevens mående.

- Medel anslås för jourhavande skolkurator under skoltid. Psykisk ohälsa är 
inte schemalagd, då borde inte heller hjälpen vara det. 

- All skolpersonal utbildas i att bättre förstå och identifiera psykisk ohälsa 
bland eleverna. Detta för att kunna sätta in lämplig resurs tidigt. 

- Uppföljningskrav införs inom elevhälsan. Viktigt att berörda instanser 
stämmer av med varandra för att inte till exempel utebliven kontakt med 
vårdinrättning ska passera obemärkt. 

- Familje- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att organisera samt 
applicera ovanstående på kommunens skolor. 

Beslutsunderlag
• Protokoll från kommunstyrelsen den 8 september 2021, § 169
• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2021, § 151
• Yttrande från Familje- och utbildningsnämnden den 29 april 2021.
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 22 mars 2021
• Utredning av motionen, daterad den 22 mars 2021
• Motion från Patrik Ohlsson (SD) m.fl. gällande insatser mot psykisk ohälsa

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Sven-Ingvar Borgquist (M) och Anita Rosén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag att avslå motionen.
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Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på båda yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut, d.v.s. att avslå 
motionen.  

Omröstning begärs och genomförs. 
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut, d.v.s. att motionen ska 
avslås, röstar JA. 
Den som vill att motionen ska bifallas röstar NEJ. 
Omröstningen utfaller med 42 JA-röster och 8 NEJ-röster. Se omröstningslista 1. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen. 

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet: 
”Ett av de största hoten mot Sveriges och Ängelholms unga idag är den psykiska 
ohälsan. Under de sista tio åren har den psykiska ohälsan ökat med ofattbara 100 % 
bland unga i åldern 10 - 17 år. Bland flickor i 15 års ålder uppger en majoritet att de 
lidit av psykisk ohälsa. Dessa siffror kommer i en rapport från Folkhälso-
myndigheten och gäller Sverige som helhet, men det finns anledning att befara 
samma sak för vår kommun. Trots att denna utveckling varit känd har köerna till 
barn - och ungdomspsykiatrin tredubblats under den gångna mandatperioden. Blott 
tre regioner har lyckats erbjuda hjälp under utlovad tid 2017. Detta kan ses som ett 
svek mot Sveriges unga och om inte utvecklingen hejdas kommer vi att tvingas se 
konsekvenser för både individer och Riket i sin helhet.
Med detta i minnet ser vi ett behov av ytterligare riktade resurser till Barn - och 
ungdomspsykiatrin, elevhälsan samt till Ungdomsmottagningen. 
Sverigedemokraterna i Ängelholm föreslår med anledning av ovanstående, att 
terminsvisa samtal med en skolkurator erbjuds som standard. Detta för att bättre 
kartlägga elevens mående samt att medel anslås för jourhavande skolkurator under 
skoltid psykisk ohälsa är inte schemalagd, då borde inte heller hjälpen vara det.
Sverigedemokraterna anser även att all skolpersonal bör utbildas i att bättre förstå 
och identifiera psykisk ohälsa bland eleverna. Detta för att kunna sätta in lämplig 
resurs tidigt. Vi vill även att uppföljningskrav införs inom elevhälsan. Viktigt att 
berörda instanser stämmer av med varandra för att inte till exempel utebliven 
kontakt med vårdinrättning ska passera obemärkt.
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Med anledning av ovanstående yrkar vi bifall till motionen. Då vårt yrkande ej vann 
gehör väljer vi att reservera oss emot beslutet. 
För Sverigedemokraterna i Ängelholm.”

Beslutet ska expedieras till
• Motionären
• Familje- och utbildningsnämnden
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Omröstningslista 1
Ledamöter Parti Ersättare JA NEJ
Robin Holmberg                          (M)       1
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)       1
Christina Hanstål                       (M)       1
Tomas Fjellner (M)       1
Ingela Sylwander                        (M)       1
Ola Carlsson                         (M)       1
Maija Rampe                             (M)       1
Anders Davidsson                        (M)       1
Rune Johansson (M)       Per Skantz 1
Cornelis Huisman (M)       1
Johnny Hagman (M)       1
Karl-Erik Asp                           (M)       1
Susanne Resmark (M)       1
Magnus Nson Engelbäck (M)       Hannes Petersson 1
Liss Böcker                             (C)       1
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       1
Carl-Gustaf Gudmundsson (C)       1
Lennart Nilsson (C)       1
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       1
Eric Sahlvall                           (L)       1
Anita Rosén (L)       1
Linda Persson                           (KD)      1
Petra Oddson (KD)      1
Anne-Marie Lindén                       (MP)      1
Helena Böcker (MP)      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)       Tommy Jönsson 1
Karin Bergström (S)       Roy Ekstrand 1
Ale Holm                                (S)       1
Susanne Sandström                       (V)       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
Måns Irhammar                             (EP)      1
Inger Rengstedt (EP)      1
Lazze Ohrberg (EP)      1
Elisabeth Kullenberg, ordförande (M) 1

Summa: 42 8
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KF § 163 Dnr. KS 2020/319, SBN 2020/195

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

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har inkommit med en motion som föreslår att kommunen tar 
fram en tillgänglighetsguide. Motionären beskriver att personer med 
funktionshinder ska kunna planera sina besök i butiker, restauranger och andra 
offentliga lokaler och slippa överraskas av hinder som på olika sätt hindrar 
tillgängligheten. En tillgänglighetsguide skulle gagna kommunen, näringslivet, 
kulturverksamheterna och föreningslivet men framförallt medborgarna. 
Motionären avslutar med att flera kommuner runt om i landet redan har tagit fram 
en tillgänglighetsguide

Beslutsunderlag
• Protokoll från kommunstyrelsen den 8 september 2021, § 170
• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2021, § 143
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 30 juni 2021.
• Plan för tillgänglighetsguide inkl. frågeformulär .
• Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 26 januari 2021.
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterad den 11 december 2020.
• Motion från Lars Nyander  (S) m.fl. daterad den 15 juni 2020. 

Yrkande
Lars Nyander (S), Robin Holmberg (M) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till 
motionen.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen med hänvisning till att arbete med att ta fram en 
tillgänglighetsguide pågår. 
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Beslutet ska expedieras till
• Motionären
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Planeringschef Samhälle
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KF § 164 Dnr. KS 2020/496, NKIF 2020/92

Motion från Susanne Jönsson (S) om inrättande av 
träffpunkt för E-sport

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har inkommit med en motion som yrkar på att Ängelholms 
kommun anordnar en träffpunkt för ungdomar som sysslar med E-sport där man 
har möjlighet att träffas och anordna tävlingar. Nämnden för kultur, idrott och 
fritid har yttrat sig över motionen den 19 april 2021.

Beslutsunderlag
• Protokoll från Kommunstyrelsen den 8 september 2021, § 171
• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2021, § 149
• Tjänsteutlåtande daterat den 4 juni 2021
• Protokollsutdrag NKIF den 19 april 2021, § 29 
• Tjänsteutlåtande från Kultur och stad daterat den 3 mars 2021
• Motion från Susanne Jönsson (S), inkommen den 26 oktober 2020

Yrkande
Susanne Jönsson (S), Lars Nyander (S), Susanne Sandström (S), 
Patrik Ohlsson (SD) och Måns Irhammar (EP) yrkar bifall till motionen. 

Charlotte Engblom-Carlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut, d.v.s. att motionen ska anses besvarad.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att 
kommunstyrelsens förslag till beslut vinner bifall. 

Omröstning begärs och genomförs. Följande propositionsordning godkänns: 
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. 
Den som vill bifalla motionen röstar NEJ. 
Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 24 NEJ-röster. 
Se omröstningslista nr 2.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att motionen ska anses besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag, bifall till 
motionen:
”Sedan nämnden behandlade motionen i april 2021 så har Kultur och Stad 
rekryterat en person med kompetens inom e-sport, med placering på fritidsgården 
MK-huset. På MK-huset finns också en maskinpark som möjliggör en mindre 
satsning på e-sport inom ramen för fritidsgårdens verksamhet.” ett utdrag ur 
tjänsteskrivelsen i ärendet. Motionen har alltså sedan den lämnats in behandlats i 
nämnden för kultur, idrott och fritid, där frågan kring inrättande av en träffpunkt 
utretts. Nämndens alla ledamöter har vid samtliga beslut ställt sig bakom förslaget. 
Även när denna fråga behandlades i KSAU var samtliga politiker överens om att 
bifalla motionen. Men sen har något hänt mellan sammanträdet i KSAU och KS 
som fått den blå-gröna majoriteten att ändra sig och välja att inte bifalla motionen. 
Detta med en högst oklar motivering som muntligt redovisades på sittande möte. 
Kultur och stad har rekryterat en person med speciella kunskaper inom E-sport 
området, en placering av verksamheten är bestämd samt den utrustning som 
behövs finns på plats. Med andra ord har allt gjorts precis enligt det motionären 
önskar i sin motion. Motionens intentioner att skapa en träffpunkt för de som är 
intresserade av E-sport är därmed verkställd och bör således även betraktas som 
bifallen.”

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet:
”Sverigedemokraterna tycker att idén om att införa en träffpunkt för ungdomar 
som sysslar med E-sport är bra. Motionen är enkelt formulerad med ett tydligt 
uppdrag, vilket ger rimlig handlingsfrihet vad gäller utformningen. Har vi uppfattat 
rätt så är kommunen dessutom på god väg införa det som motionen föreslår. Vi 
står därför fast vid bifall till motionen och vill påminna om att hela KSAU stod 
bakom bifall när motionen behandlades där.”

Beslutet ska expedieras till
• Motionären
• Nämnden för kultur, idrott och fritid
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Omröstningslista 2
Ledamöter Parti Ersättare JA NEJ
Robin Holmberg                          (M)       1
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)       1
Christina Hanstål                       (M)       1
Tomas Fjellner (M)       1
Ingela Sylwander                        (M)       1
Ola Carlsson                         (M)       1
Maija Rampe                             (M)       1
Anders Davidsson                        (M)       1
Rune Johansson (M)       Per Skantz 1
Cornelis Huisman (M)       1
Johnny Hagman (M)       1
Karl-Erik Asp                           (M)       1
Susanne Resmark (M)       1
Magnus Nson Engelbäck (M)       Hannes Petersson 1
Liss Böcker                             (C)       1
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       1
Carl-Gustaf Gudmundsson (C)       1
Lennart Nilsson (C)       1
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       1
Eric Sahlvall                           (L)       1
Anita Rosén (L)       1
Linda Persson                           (KD)      1
Petra Oddson (KD)      1
Anne-Marie Lindén                       (MP)      1
Helena Böcker (MP)      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)       Tommy Jönsson 1
Karin Bergström (S)       Roy Ekstrand 1
Ale Holm                                (S)       1
Susanne Sandström                       (V)       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
Måns Irhammar                             (EP)      1
Inger Rengstedt (EP)      1
Lazze Ohrberg (EP)      1
Elisabeth Kullenberg, ordförande (M) 1

Summa: 26 24
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KF § 165 Dnr. KS 2021/203

Uppföljning bifallna motioner 2016-2020

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska årligen få en redovisning över de motioner som bifallits 
och ännu inte verkställts.

Beslutsunderlag
 Protokoll från kommunstyrelsen den 8 september 2021, § 172
 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2021, § 144
 Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterad 10 augusti 2021.
 Redovisning över bifallna motioner daterad 10 augusti 2021. 

Yrkande
Robin Holmberg (M), Patrik Ohlsson (SD), Lazze Ohrberg (EP) och 
Ingela Sylwander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen av bifallna motioner.

Beslutet ska expedieras till
• Enheten för juridik och kansli
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 166 Dnr. KS 2021/310

Sammanträdesdagar 2022 - Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen ska fatta beslut om 
sammanträdesdagar för 2021 för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och 
Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Enheten för juridik och kansli har tagit fram ett schema för 2022 där 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen först planerats in och därefter har 
nämndernas sammanträden planerats in. Nämnderna tar beslut om sina egna 
sammanträdesdagar.

Förslag på sammanträdesdagar:

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
(15 december 2021) 19 januari 31 januari
26 januari 9 februari 28 februari
23 februari 9 mars 28 mars
23 mars 6 april 25 april
27 april 11 maj 30 maj
25 maj 8 juni 20 juni
22 juni 17 augusti 29 augusti
24 augusti 7 september 26 september

17 oktober (första mötet efter 
valet)

21 september 5 oktober 31 oktober
19 oktober (preliminärt 
möte efter valet)
26 oktober (budget 2023) 14 november (budget 2023)

12 oktober 9 november 28 november
16 november 30 november 12 december
14 december
(inför KS i januari 2023)
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Beslutsunderlag
• Protokoll från Kommunstyrelsen den 8 september 2021, § 173
• Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2021, § 145 
• Tjänsteutlåtande från Enheten för juridik och kansli daterat den 9 augusti 2021

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD), Lars Nyander (S), Lazze Ohrberg (EP) och 
BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna sammanträdestider för Kommunfullmäktige enligt följande:

Kommunfullmäktige
31 januari
28 februari
28 mars
25 april
30 maj
20 juni
29 augusti
26 september
17 oktober (första mötet efter valet)
31 oktober

14 november (budget 2023)
28 november
12 december

Beslutet ska expedieras till
• Kundtjänst
• Kommunikationsenheten
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KF § 167 Dnr. KS 2021/105

Redovisning kommunalt partistöd för år 2020

Ärendebeskrivning
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till de politiska partierna för 
att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Detta framgår av 
kommunallagen, 4 kap 29-32§. Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har 
fattat beslut om omfattningen och formerna för partistödet.

Av kommunallagen 4 kap 31§ framgår att mottagaren av partistödet årligen ska 
lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 
ändamål som är avsett i lagtexten. Redovisningen ska avse 1 januari – 31 december 
och ges in till kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens 
utgång. En av mottagaren utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport av hur 
mottagaren har använt stödet ska bifogas till redovisningen.

Kommunfullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som 
underlåter att ge in redovisningen och granskningsrapporten.

Beslutsunderlag
• Protokoll från kommunstyrelsen den 8 september 2021, § 174
• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2021, § 150
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 7 juli 2021
• Redovisning av partistöd 2020 inkl. granskningsintyg från:

Moderaterna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Engelholmspartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera inkomna redovisningar av partistöd år 2020.

Beslutet ska expedieras till
• De politiska partierna
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KF § 168 Dnr. KS 2020/588, NKIF 2020/100

Uppdrag till Nämnden för kultur, idrott och fritid att 
se över utbudet av aktiviteter och tjänsteplanering 
inom kulturskolan.

Ärendebeskrivning
I Budget 2021 och plan 2022-2023 har kommunfullmäktige lämnat ett uppdrag till 
nämnden för kultur, idrott och fritid att se över utbudet av aktiviteter och 
tjänsteplanering inom kulturskolan. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
• Protokoll från kommunstyrelsen den 8 september 2021, § 175
• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2021, § 152
• Tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2021
• Protokollsutdrag NKIF den 14 juni 2021
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle daterat den 23 maj 2021
• Handlingsplan för Kulturskolan 2021-2022, dnr NKIF 2019/83
• Uppdrag från kommunfullmäktige den 23 november 2020 § 218

Yrkande
Charlotte Engblom-Carlsson (L), Susanne Jönsson (S) och Christina Hanstål (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse uppdraget besvarat.

Beslutet ska expedieras till
• Nämnden för kultur, idrott och fritid
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KF § 169 Dnr. KS 2021/54

Ansvarsfrihet avseende 2020 för Samordnings-
förbundet 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.

Beslutsunderlag
 Protokoll från kommunstyrelsen den 27 september 2021, § 179
 Tjänsteutlåtande daterat den 13 september 2021
 Årsredovisning 2020, Samordningsförbundet NNV Skåne
 Revisionsberättelse 2020

Jäv
Robin Holmberg (M), Lars Nyander (S) och Sven-Ingvar Borgquist (M) deltar inte i 
detta ärende på grund av jäv.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet NNV Skåne ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020.

Beslutet ska expedieras till
• Samordningsförbundet NNV Skåne
• SST Ekonomi & kvalitet
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KF § 170 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.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2021 att fortsatt lämna uppdraget 
vakant. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 30 augusti 2021, § 151
Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 21 juni 2021, § 135

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Eva-Lena Lindell (S) till ledamot i nämnden för omsorg och stöd, samt

att utse Rasmus Korswall (S) till ny ersättare i nämnden för omsorg och stöd. 

Beslutet ska expedieras till
• Eva-Lena Lindell
• Rasmus Korswall
• Nämnden för omsorg och stöd
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 171 Dnr. KS 2021/313

Val av ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden på 
vakant plats (SD)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2021 att entlediga Johan Wifralius 
(SD) från uppdrag uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden samt att 
tillsvidare lämna uppdraget vakant.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige den 30 augusti 2021, § 152 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Bengt Bengtsson (SD) till ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet ska expedieras till
• Bengt Bengtsson
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 172 Dnr. KS 2021/313

Val av ledamot i AB Ängelholmshems styrelse på 
vakant plats (SD)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2021 att entlediga Johan Wifralius 
(SD) från uppdrag uppdraget som ledamot i AB Ängelholmshems styrelse samt att 
lämnat uppdraget vakant tillsvidare. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige den 30 augusti 2021, § 152

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att till ledamot i AB Ängelholmshems styrelse utse Bo Salomonsson (SD), samt 

att till ny ersättare i AB Ängelholmshems styrelse utse Rose-Marie Broman (SD).

Beslutet ska expedieras till
• Bo Salomonsson
• Rose-Marie Broman
• AB Ängelholmshem
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 173 Dnr. KS 2021/313

Val av ledamot i AB Ängelholmslokalers styrelse på 
vakant plats (SD)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2021 att entlediga Johan Wifralius 
(SD) från uppdrag uppdraget som ledamot i AB Ängelholmslokalers styrelse samt 
att lämnat uppdraget vakant tillsvidare. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige den 30 augusti 2021, § 152 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att till ledamot i AB Ängelholmslokalers styrelse utse Pontus Myrenberg (SD).

Beslutet ska expedieras till
• Pontus Myrenberg
• AB Ängelholmslokaler
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 174 Dnr. KS 2021/325

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

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige den 30 augusti 2021, § 154

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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

Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämnden
• Nämndsekreterare/ FMS
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KF § 175 Dnr. KS 2021/337

Avsägelse av samtliga uppdrag från Magnus Engelbäck 
(M)

Ärendebeskrivning
Magnus Nson Engelbäck (M) har inkommit med avsägelse från samtliga politiska 
uppdrag, d.v.s. som ledamot i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Magnus Nson Engelbäck, inkommen den 9 september 2021. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Magnus Nson Engelbäck (M) från uppdraget som ledamot i 
Kommunfullmäktige, samt

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Beslutet ska expedieras till
• Magnus Nson Engelbäck
• Länsstyrelsen
• Nämndsekreterare /FMS
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KF § 176 Dnr. KS 2021/350

Entledigande av Karl-Eric Trobäck (EP) från uppdrag 
som ersättare i Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Karl-Eric Trobäck (EP) har inkommit med avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Karl-Eric Trobäck (EP), inkommen den 18 september 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Karl-Eric Trobäck (EP) från uppdraget som ersättare i Kommun-
fullmäktige, samt

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ersättare i Kommun-
fullmäktige. 

Beslutet ska expedieras till
• Karl-Eric Trobäck
• Länsstyrelsen
• Nämndsekreterare /FMS
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KF § 177 Dnr. KS 2021/362

Entledigande av Johan Wifralius (SD) från samtliga 
politiska uppdrag

Ärendebeskrivning
Johan Wifralius (SD) har inkommit med avsägelse från samtliga kvarvarande 
politiska uppdrag: 
- ledamot i Kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktiges valberedning
- ersättare i Kommunförbundet Skåne (förbundsmöten) 
- ledamot i Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Avsägelse från Johan Wifralius (SD), inkommen den 23 september 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Johan Wifralius från ovan nämnda uppdrag, 

att till ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning utse Anders Ingvarsson (SD),

att till ersättare i Kommunförbundet Skåne (förbundsmöten) utse Stefan Pivré (SD), 

att till ledamot i Kommunstyrelsen utse Anders Ingvarsson SD), 

att lämna uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsen vakant tillsvidare, samt

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ledamot i 
Kommunfullmäktige. 

Beslutet ska expedieras till
• Länsstyrelsen
• Johan Wifralius
• Anders Ingvarsson
• Stefan Pivré
• Nämndsekreterare /FMS
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KF § 178 Dnr. KS 2021/339

Motion från Lars Nyander (S) om Kommunalt Agenda 
2030 råd - för ett hållbart Ängelholm

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har inkommit med motion om Kommunalt Agenda 2030 – för ett 
hållbart Ängelholm. I motionen föreslås att

 att ett politiskt Agenda 2030-råd inrättas med uppgift att sträva efter att de 
globala målen uppnås,

 att varje huvuduppdrag utser en Agenda 2O30-samordnare med uppgift att 
driva hållbarhetsfrågorna,

 att våra kommunala bolag utser en Aenda 203O-samordnare med uppgift 
att driva hållbarhetsfrågorna samt

 att se över kommunens nuvarande organisation för hållbarhetsfrågorna i 
syfte att uppnå en ökad samordning och effektivitet.

Beslutsunderlag
Motion från Lars Nyander (S), inkommen den 9 september 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till Kommunstyrelsen. 

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
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KF § 179

Anmälningsärenden

Krisledningsnämndens protokoll 210826, 210909 KS 2020/195

Kommunrevisionens protokoll 210818 KS 2021/13

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

KS 2021/169

Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige efter Jim Brithén (EP)

KS 2021/324
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