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Sammanträdesdatum 2021-05-24

Kommunfullmäktige

Ledamöter Parti Ersättare
Elisabeth Kullenberg, ordförande (aulan) (M)       
Robin Holmberg (M) Per Skantz
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)       
Christina Hanstål                       (M)       
Tomas Fjellner (M)       
Ingela Sylwander  ej § 108 p.g.a. jäv                       (M)       
Ola Carlsson (aulan)  ej § 107 p.g.a. jäv                        (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)       
Magnus Nson Engelbäck (M)       
Liss Böcker   ej § 107 p.g.a. jäv                          (C)       
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       
Carl-Gustaf Gudmundsson (C)       
Lennart Nilsson (C)       Linda Böcker Åkerman
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       
Eric Sahlvall                           (L)       
Anita Rosén (L)       
Linda Persson                           (KD)      
Petra Oddson (KD)      
Anne-Marie Lindén                       (MP)      
Helena Böcker (MP)      
Lars Nyander  ej § 107 p.g.a. jäv                         (S)       
Åsa Larsson  ej § 107 p.g.a. jäv (S)       
Mikael von Krassow §§ 103-112 kl. 19:40-20:40                     (S)       Fanny Krumlinde Handreck §§ 97-102
Emma Yngvesson (aulan)                     (S)       
Magnus Jonsson (S)       
Lars Karlsson                           (S)       
Susanne Jönsson                         (S)       
Arne Jönsson (S)       Johnny Nguyen
Britt-Marie Hansson (S)       
Lars-Olle Tuvesson (S)       Tommy Jönsson
Karin Bergström §§ 97-102, kl. 18:00-19:40 (S)       Fanny Krumlinde Handreck §§ 103-112
Ale Holm                                (S)       
Susanne Sandström                       (V)       
Patrik Ohlsson                          (SD)      
Johan Wifralius                         (SD)      Niklas Andersson
Anders Ingvarsson                       (SD)      
Karin Jansson (SD)      
Mats Sahlin (SD)      
Pontus Myrenberg (SD)      
Alexander Johnsson                      (SD)      Bo Salomonsson
Rose-Marie Broman (SD)      
Bengt Bengtsson                         (SD)      
Jim Brithén                             (EP)      
Måns Irhammar (EP)      
Inger Rengstedt (EP)      
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

97 Val av justerare

98 Föredragningslistan

99 Information från krisledningsnämnden

100 Interpellation från Lars Nyander (S) ställd till nämnden för omsorg och 
stöds ordförande Ingela Sylwander (M) om vårdbolaget Attendo

2021/223

101 Fråga till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande kickbike-
banorna

2021/233

102 Svar på motion från Jim Brithén m.fl (EP) Begäran om att införa 
insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna

2020/51

103 Gåva till Klippans kommun avseende fastigheterna Bolestad 1:2 m fl 2021/141

104 Försäjlning av del av Förrådet 2 till Eliassons Bygg Ängelholm AB 2021/144

105 Försäljning av del av Förrådet 2 till  Euromachines AB 2021/143

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

2019/328

107 Årsredovisning 2020, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, RSNV 2021/139

108 Årsredovisning 2020, Kommunalförbundet Medelpunkten 2021/173

109 Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade motioner äldre än 1 
år

2019/577

110 Svar på motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) gällande slöjförbud i 
förskolan och grundskolan

2020/394

111 Budgetdirektiv 2022-2024 2021/1

- Ev. inkomna valärenden – utgick!

- Ev. inkomna motioner – utgick!

112 Anmälningsärenden
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 97

Val av justerare

Ärendebeskrivning
Följande ledamöter utses att jämte ordföranden justera protokollet tisdag den 1 juni 
kl. 15:00: Ola Carlsson (M), Emma Yngvesson (S) och Sven-Ingvar Borgquist (M).
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 98

Föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar:

Ärende 20 - Fråga till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande kickbike 
banorna – flyttas upp och behandlas under rubriken interpellationer och frågor 
efter ärende 4. 

Följande ärenden utgår:
15. Ev. inkomna valärenden
16. Ev. inkomna motioner
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2021-05-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 99

Information från krisledningsnämnden

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

Protokoll från krisledningsnämnden, se ärende 17 i  kallelsen till dagens 
sammanträde.  
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 100 Dnr. KS 2021/223

Interpellation från Lars Nyander (S) ställd till 
nämnden för omsorg och stöds ordförande Ingela 
Sylwander (M) om vårdbolaget Attendo

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har ställt en interpellation till ordförande i nämnden för omsorg 
och stöd, Ingela Sylwander (M), angående Attendo med följande frågor: 

1. Vad säger lngela Sylwander som nämndens ordförande kring bolagets 
agerande beträffande bonusutbetalningarna samtidigt som de får 
skattepengar i Corona stöd?

2. Hur avser lngela Sylwander kontrollera att Attendos verksamheter i 
kommunen haft tillräcklig bemanning hittills under pandemin?

3. Vad kan lngela Sylwander göra för att säkerställa att de anställda inom 
Attendo kan använda sig av sin grundlagsskyddade meddelarfrihet?

4. Kan de som är anställda och upplever att de inte fått använda sig av sin 
grundlagsskyddade meddelarfrihet vända sig till kommunen för stöd och 
upprättelse? Kan vi stå garant för att denna personal inte riskerar sin 
försörjning?

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

Lars Nyander (S) tackar för svaret.

I den efterföljande debatten deltar Lars Nyander (S), Ingela Sylwander (M), 
Sven-Ingvar Borgquist (M), Liss Böcker (C) och Jim Brithén (EP).

Beslutsunderlag
Interpellation från Lars Nyander (S), inkommen den 11 maj 2021.
Svar från Ingela Sylwander (M), upprättat den 21 maj 2021. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen ska anses besvarad.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Lars Nyander
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 101 Dnr. KS 2021/233

Fråga från Susanne Jönsson (S) ställd till samhälls-
byggnadsnämndens ordförande Tomas Fjellner (M) 
gällande kickbike banor

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har ställt en fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande  
Tomas Fjellner (M) gällande kickbike banor: Hur ser fördelningen ut av kickbike 
banorna och hur bestäms det när de ska flyttas runt?

Tomas Fjellner (M) svarar: kommunen har tre pumptracks, även kallade kickbike 
banor, placerade enlig nedan:

- Skälderviken; på Lövängen
- Strövelstorp; vid skolan
- Hjärnarp; direkt öster om Hjärnarps förskola, norr om Nya Rössjövägen

Vi har erfarit att det sliter ordentligt på banorna att flytta dem. De är även mycket 
omtyckta och flitigt använda på de platser där de står. I Vejbystrand och Munka 
Ljungby har det varit svårt att hitta lämpliga platser på kommunal mark där 
underlaget är plant och inte används till annat och som inte är för nära privata 
bostäder. Av dessa anledningar har banorna inte flyttats under 2019-2020. 
Nedmontering, flytt och montering på ny plats innebär en kostnad på ca 30 tkr. 

Susanne Jönsson (S) tackar för svaret. 

Beslutsunderlag
Fråga från Susanne Jönsson (S), inkommen den 20 maj 2021. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att frågan ska anses besvarad. 

Beslutet ska expedieras till
• Susanne Jönsson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-05-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 102 Dnr. KS 2020/51

Svar på motion från Jim Brithén m.fl (EP) Begäran om 
att införa insynsplatser i kommunstyrelsen och 
nämnderna

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) m fl. har den 12 januari 2020 inkommit med en motion om att de 
partier i kommunfullmäktige som inte är representerade i kommunstyrelsen och 
olika nämnder ska beredas insynsplats i styrelser och nämnder.

Enligt kommunallagen 4 kap. 28 § kan kommunfullmäktige besluta att en 
förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara 
vid nämndens sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten.

Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 7 april 2021, § 73
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens utskott den 24 mars 2021
• Tjänsteutlåtande från nämndkansliet, daterat den 17 mars 2021
• Motion från Jim Brithén (EP) m fl. om insynsplatser i kommunstyrelsen och 

nämnder, daterad den 12 januari 2020

Yrkande
Jim Brithén (EP) och Susanne Sandström (V) yrkar bifall till motionen. 

Patrik Ohlsson (SD), Sven-Ingvar Borgquist (M), Liss Böcker (C) och
Charlotte Engblom Carlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-05-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall till dels kommunstyrelsens förslag, dels 
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning
Omröstning begärs och genomförs.
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA.
Den som vill bifalla motionen röstar NEJ.
Omröstningen utfaller med 47 JA-röster mot 4 NEJ-röster. Se omröstningslista 1. 
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag och 
avslagit motionen. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Reservation
Jim Brithén (EP) reserverar sig mot beslutet: ”EngelholmsPartiet reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag och hoppas på en bättre inställning till 
öppenhet i politiken i Ängelholms Kommun i framtiden. Tydligt är att få inser 
signalvärdet i att ha Insynsplatser i politiken. Beklagligt. 
Notera: Ett av Kommunfullmäktiges mål 2022 är: MEDBORGARFOKUS: Erbjuda öppen 
kommunal demokrati etc...”

Susanne Sandström (V) reserverar sig mot beslutet.  

Beslutet ska expedieras till
Motionären
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Omröstningslista 1
Ledamöter Parti Ersättare JA NEJ AVSTÅR
Robin Holmberg                          (M)       Per Skantz 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)       1
Magnus Nson Engelbäck (M)       1
Liss Böcker                             (C)       1
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       1
Carl-Gustaf Gudmundsson (C)       1
Lennart Nilsson (C)       Linda Böcker Åkerman 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)       Fanny Krumlinde Handreck 1
Emma Yngvesson                        (S)       1
Magnus Jonsson (S)       1
Lars Karlsson                           (S)       1
Susanne Jönsson                         (S)       1
Arne Jönsson (S)       Johnny Nguyen 1
Britt-Marie Hansson (S)       1
Lars-Olle Tuvesson (S)       Tommy Jönsson 1
Karin Bergström (S)       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)      1
Mats Sahlin (SD)      1
Pontus Myrenberg (SD)      1
Alexander Johnsson                      (SD)      Bo Salomonsson 1
Rose-Marie Broman (SD)      1
Bengt Bengtsson                         (SD)      1
Jim Brithén                             (EP)      1
Måns Irhammar (EP)      1
Inger Rengstedt (EP)      1
Elisabeth Kullenberg, ordförande (M) 1

Summa: 47 4
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KF § 103 Dnr. KS 2021/141

Gåva till Klippans kommun avseende fastigheterna 
Bolestad 1:2 m fl

Ärendebeskrivning
Vid en exekutiv auktion 1927 köpte Ängelholms stad konkursboet Ängelholm – 
Klippans nya järnvägsaktiebolag och blev ägare till bolagets fastigheter utmed 
järnvägen Ängelholm – Klippan. Sedan länge har därför kommunen varit ägare till 
flera fastigheter i Klippans kommun, Klippan Bolestad 1:2, 2:30, 3:17, 4:5 och 8:2, 
Öja 4:8, 6:18 och 8:11 samt Östra Ljungby 2:23, 7:3 och 3:34.

När järnvägen lades ner byggdes väg 13 mellan Ängelholm och Klippan där 
järnvägen tidigare legat. Berörda fastigheter med undantag för Östra Ljungby 7:3 är 
numera vägmark under väg 13. Östra Ljungby 7:3 tillhörde järnvägsmarken intill 
stationsområdet i Östra Ljungby och består idag av en buskbeklädd släntyta från 
gamla banvallen mot jordbruksmarken i söder. Samtliga fastigheter har ett 
marginellt marknadsvärde.

Klippans kommun önskar förvärva berörda fastigheter genom gåva från 
Ängelholms kommun. Mark- och exploateringsenheterna i respektive kommun har 
tillsammans upprättat förslag till gåvobrev. Kommunstyrelsens arbetsutskott i 
Klippans kommun tar upp gåvobrevet för godkännande den 12 maj 2021. 
Kommunfullmäktige i Ängelholm godkände 2013-11-25 liknande gåvobrev för 
fastigheterna Klippan Öja 6:14 och Gråmanstorp 25:52 (Dnr 2013/395). Även 
Klippans kommun godkände dessa gåvobrev och förvärven genomfördes.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 maj 2021, § 84
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2021
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 30 mars 2021
• Gåvobrev med tillhörande kartskisser över berörda fastigheter

Yrkande
Sven-Ingvar Borgquist(M) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättade gåvobrev för fastigheterna Klippan Bolestad 1:2, 2:30, 
3:17, 4:5 och 8:2, Öja 4:8, 6:18 och 8:11 samt Östra Ljungby 2:23, 7:3 och 
3:34.

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringsenheten med gåvoavtal i original
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KF § 104 Dnr. KS 2021/144

Försäjlning av del av Förrådet 2 till Eliassons Bygg 
Ängelholm AB

Ärendebeskrivning
Eliassons Bygg Ängelholm AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet i 
Ängelholm, förvärva del av Förrådet 2 (2464 m²) inom detaljplanerat 
verksamhetsområde i Åkerslunds industriområde, se kartskiss. 

Bolaget har för avsikt att i ett första skede bygga en lagerlokal och garage, samt i 
framtiden eventuellt utöka med kontor och personalutrymmen. Försäljningen sker i 
enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen för 
verksamhetsområdet Åkerslund. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Eliassons Bygg Ängelholm 
AB upprättat förslag till köpekontrakt. Eliassons Bygg Ängelholm AB har 
undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 maj 2021, § 85
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2021
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 30 mars 2021
• Av Eliassons Bygg Ängelholm AB signerat köpekontrakt 
• Kartskiss 

Yrkande
Sven-Ingvar Borgquist (M), Liss Böcker (C) och Charlotte Engblom Carlsson (L) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Eliassons Bygg Ängelholm AB 
avseende del av Förrådet 2.
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Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-05-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 105 Dnr. KS 2021/143

Försäljning av del av Förrådet 2 till Euromachines AB

Ärendebeskrivning
Euromachines AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet på orten, förvärva 
del av Förrådet 2 (2416 m²) inom detaljplanerat verksamhetsområde i Åkerslunds 
industriområde, se kartskiss. 

Bolaget har för avsikt att bygga en lagerlokal för restaurangutrustning, se 
situationsplan. Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med 
inriktningen för verksamhetsområdet Åkerslund. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Euromachines AB upprättat 
förslag till köpekontrakt. Euromachines AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 maj 2021, § 86
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2021
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 30 mars 2021
• Av Euromachines AB signerat köpekontrakt 
• Kartskiss
• Situationsplan

Yrkande
Sven-Ingvar Borgquist (M), Lars Nyander (S), Liss Böcker (C) och 
Charlotte Engblom Carlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat köpekontrakt med Euromachines AB avseende del av 
Förrådet 2.
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Beslutet ska expedieras till
 Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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KF § 106 Dnr. KS 2019/328, NOS 2021/76

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

Ärendebeskrivning
I januari 2021 evakuerades Karlsgården till Attendos boende på Errarps ängar, och 
i juni 2021 ska Kungshaga evakueras till Humanas nya boende Sommarsol i 
Vejbystrand. Kostnaden för evakueringarna beräknas till ca 850 tkr under år 2021.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 maj 2021, § 88
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2021
• Tjänsteutlåtande från kommundirektörens stab, daterat den 30 mars 2021
• Protokollsutdrag från nämnden för omsorg och stöd den 23 mars 2021, § 26
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat den 12 mars 2021

Deltar inte i beslutet
Jim Brithén avstår från att delta i beslut.

Yrkande
Sven-Ingvar Borgquist (M), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom Carlsson (L) och 
Ingela Sylwander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att tillskjuta 850 tkr till nämnden för omsorg och stöds budgetram för år 2021 för 
finansiering av evakuering av Kungshaga särskilt boende, samt

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat för år 2021.

Beslutet ska expedieras till
• Nämnden för omsorg och stöd
• Servicestöd, Ekonomi och kvalitet
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KF § 107 Dnr. KS 2021/139

Årsredovisning 2020, Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst, RSNV

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. Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst har 
överlämnat sin årsredovisning för 2020 till kommunstyrelserna i respektive 
kommun inom förbundet.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 maj 2021, § 89
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2021
 Tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2021
 Protokoll direktionen RSNV 16 februari 2021
 Årsredovisning 2020
 Revisionsberättelse och granskningsrapport

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2020, samt 

att bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
ansvarsfrihet.  

Beslutet ska expedieras till
• Servicestöd, Ekonomi och kvalitet
• Räddningstjänsten Skåne Nordväst
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KF § 108 Dnr. KS 2021/173

Årsredovisning 2020, 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. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 maj 2021, § 90
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2021
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12
• Årsredovisning 2020, Kommunalförbundet Medelpunkten
• Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020, EY

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

Yrkande
Lars Nyander (S), Sven-Ingvar Borgquist (M) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2020, samt

att bevilja kommunalförbundet Medelpunktens direktion ansvarsfrihet för 2020.
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Beslutet ska expedieras till
• Kommunalförbundet Medelpunkten
• Servicestöd, Ekonomi och kvalitet
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KF § 109 Dnr. KS 2019/577

Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade 
motioner äldre än 1 år

Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktige en gång på våren och en gång på hösten.

I detta ärende redovisas de motioner som per den 23 mars 2021 inte har beretts 
färdigt inom ett år från inlämnande.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 maj 2021, § 91
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2021.
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, daterat den 23 mars 2021.

Yrkande
Jim Brithén (EP) beviljas lämna en protokollsanteckning enligt nedan.

Sven-Ingvar Borgquist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen.

Protokollsanteckning

Jim Brithén (EP) lämnar följande protokollsanteckning: ”EngelholmsPartiet tycker 
det är beklagligt att det ska ta så lång tid innan Motioner behandlas i Ängelholms 
kommunpolitik. Vi har ingen förståelse alls för detta och anser att en förklaring är 
önskvärd.” 
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KF § 110 Dnr. KS 2020/394, FUN 2020/394

Svar på motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) gällande 
slöjförbud i förskolan och grundskolan

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har den 25 augusti 2020 lämnat in en motion gällande 
slöjförbud i förskolan och grundskolan. I motionen föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar att införa ett förbud mot heltäckande slöjor så som 
niqab och burka i Ängelholms kommunala grundskolor och förskolor, gällande för 
både skolpersonal och elever.

Motionen har remitterats till Familje- och utbildningsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 maj 2021, § 92
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2021.
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 30 mars 2021
• Yttrande från Familje- och utbildningsnämnden daterat den 25 mars 2021
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 1 mars 2021
• Pressmeddelande från förvaltningsrätten i Malmö, daterat den 17 november 

2020
• Motion gällande slöjförbud, Patrik Ohlsson (SD), daterad den 25 augusti 2020, 

KS 2020/394

Deltar inte i beslutet
Jim Brithén (EP) avstår från att delta i beslut och beviljas lämna 
protokollsanteckning enligt nedan.

Linda Persson (KD) meddelar att Kristdemokraterna avstår från att delta i beslut 
och beviljas lämna protokollsanteckning enligt nedan.

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Susanne Sandström (V), Charlotte Engblom Carlsson (L), Sven-Ingvar Borgquist 
(M), Liss Böcker (C), Lars Nyander (S) och Helena Böcker (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut, dvs. att motionen ska avslås.
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Charlotte Engblom Carlsson (L) beviljas lämna protokollsanteckning enligt nedan.

Sven-Ingvar Borgquist (M) och Liss Böcker (C) instämmer i Charlotte Engblom 
Carlssons (L) protokollsanteckning. 

Proposition
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut , dvs. att avslå 
motionen.

Omröstning
Omröstning begärs och genomförs. 
Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag, d.v.s. att avslå motionen, röstar JA
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.
Omröstningen utfaller med 36 JA-röster och 9 NEJ-röster. 6 ledamöter avstår från att 
rösta. Se omröstningslista 2. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Reservation
Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet: 
”Slöjan signalerar på ett tydligt sätt en ojämställdhet mellan flickor och pojkar då 
enbart flickorna drabbas av dessa religiösa krav. Slöjan är en islamistisk symbol som 
symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad uppdelning mellan män 
och kvinnor, framtagen av män för att förtrycka kvinnor. Sverigedemokraterna 
anser att de värderingar som slöjan representerar inte hör hemma i den svenska 
skolan.

Den första januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag. Det är en bra nyhet 
– dock långtifrån tillräckligt bra. Barnkonventionen är otydlig på en rad punkter till 
exempel de punkterna som ger föräldrarnas kulturella och religiösa sedvänjor alltför 
stor inflytande över barnen. Mot bakgrund av dessa brister kan man fråga sig om 
konventionen kan ses som ett pålitligt verktyg för att motverka framväxten av 
parallella samhällen i Sverige och andra delar av EU till följd av krav på och 
upprätthållande av särrättigheter med kulturella och religiösa förtecken. Den 
värderingsstyrda slöjan bör förbjudas i Ängelholms förskolor och grundskolor. 
Ett slöjförbud är en nödvändig åtgärd om Ängelholms kommun vill komma åt 
problemen med hedersförtryck och religiöst tvång. Sverigedemokraterna anser att 
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det är omöjligt för skolan att på riktigt verka för jämställdhet om flickor ska 
sexualiseras och en kyskhetskultur ska få finnas i skolan genom den islamiska 
slöjan. Att det endast är flickor/kvinnor som får bära slöjan och inte män är just en 
markering om att samhället inte ska vara jämställt.”

Protokollsanteckning
Charlotte Engblom Carlsson (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Liberalerna anser att slöjförbud i förskolan och grundskolan är en fråga som bör 
avgöras på nationell nivå. Därför avslår vi motionen.” 

Sven-Ingvar Borgquist (M) och Liss Böcker (C) instämmer i Charlotte Engblom 
Carlssons protokollsanteckning. 

Linda Persson (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Skolan ska vara en fristad för alla barn. 

Barn i förskola och skolans tidiga årskurser ska inte vara beslöjade. Alldeles för 
många flickor förväntas dölja sig själva för att inte väcka begär hos män. Det är en 
ordning som lägger ansvaret för mannens lust på de som kan tänkas finnas i hans 
närhet. Det hör inte hemma bland små barn - de ska vara fria att vara barn. De ska 
slippa bära ansvaret för andras sexualitet eller upplevda heder. Och inte minst, 
slippa bära någon skuld för valet att inte bära slöja.

Kristdemokraterna kommer därför att verka nationellt och inte bara kommunalt för 
att slöjor inte ska tillåtas på förskolor och i lågstadiet. Detsamma ska naturligtvis 
gälla andra plagg med samma syfte, i den mån sådana finns.

Det här handlar inte om att begränsa religionsfriheten. Det här handlar inte om 
etnicitet. Det här handlar om att pojkar och flickor ska ses på med samma ögon 
och behandlas lika i den svenska skolan. Det råder alltså ingen tvekan om att även 
om slöjan för vissa är ett personligt val, så är den för andra ett tvång som 
upprätthålls av nära anhöriga. 

Religioner är och ska vara en välkommen del av det svenska samhället. Men det 
betyder inte alla religiösa uttryck alltid är lämpliga överallt. Låt alla barn få vara just 
barn.

Linda Persson för KD Ängelholm”

Jim Brithén (EP) lämnar följande protokollsanteckning: 
”EngelholmsPartiet avstår att deltaga i beslutet eftersom vi anser att detta är en sak 
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att ta upp på riksplanet - inte kommunalt. Detta är inte en fråga för ett lokalt 
kommunalt parti.”  

Beslutet ska expedieras till
• Motionären
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Omröstningslista 2
Ledamöter Parti Ersättare JA NEJ AVSTÅR

Robin Holmberg                          (M)       Per Skantz 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)       1
Magnus Nson Engelbäck (M)       1
Liss Böcker                             (C)       1
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       1
Carl-Gustaf Gudmundsson (C)       1
Lennart Nilsson (C)       Linda Böcker Åkerman 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)       Johnny Nguyen 1
Britt-Marie Hansson (S)       1
Lars-Olle Tuvesson (S)       Tommy Jönsson 1
Karin Bergström (S)       Fanny Krumlinde Handreck 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)      1
Mats Sahlin (SD)      1
Pontus Myrenberg (SD)      1
Alexander Johnsson                      (SD)      Bo Salomonsson 1
Rose-Marie Broman (SD)      1
Bengt Bengtsson                         (SD)      1
Jim Brithén                             (EP)      1
Måns Irhammar (EP)      1
Inger Rengstedt (EP)      1
Elisabeth Kullenberg, ordförande (M) 1

Summa: 36 9 6
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KF § 111 Dnr. KS 2021/1

Budgetdirektiv 2022-2024

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i februari om mål- och budgetprocess för budget 
2022-2024. I processen ingår att en beredning ska ta fram förslag till budgetdirektiv 
som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ta ställning till den 24 maj.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 24 maj 2021, § 106
• Tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2021
• Bilaga 1 Driftbudgetramar 2022-2024
• Bilaga 2 Investeringsramar 2022-2024
• Bilaga 3 Kommunfullmäktiges mål 2022

Deltar inte i beslutet
Susanne Sandström (V) deltar inte i beslutet då Vänsterpartiet återkommer i 
budgeten. 

Patrik Ohlsson (SD), Jim Brithén (EP) och Lars Nyander (S) deltar inte i beslutet 
och beviljas lämna protokollsanteckning från respektive parti enligt nedan. 

Yrkande
Sven-Ingvar Borgquist (M), Charlotte Engblom Carlsson (L), Liss Böcker (C), 
Helena Böcker (MP) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att medlen för lönerevisionerna 2021 och 2022 fördelas ut till nämnderna för åren 
2022-2024,

att ge uppdrag till kommundirektören att ta fram riktlinjer och arbetsmodell för 
hanteringen av löneökningar när dessa fördelas till respektive nämnd,
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att familje- och utbildningsnämnden tillförs ytterligare 12,4 mnkr årligen och 
nämnden för omsorg och stöd 10,0 mnkr årligen utifrån resursfördelnings-
modellen, vilket är inarbetat i ramarna, 

att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ytterligare 0,6 mnkr årligen underhålls-
pengen, vilket är inarbetat i ramarna,

att fastställa driftbudgetramarna för 2022-2024 enligt bilaga 1,

att fastställa investeringsramarna för 2022-2024 enligt bilaga 2,

att uppdra åt nämnderna att fatta beslut om kvalitetsdeklarationer, driftbudget och 
investeringsbudget för perioden 2022-2024,

att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på exploateringsbudget för 
perioden 2022-2024,

att fastställa kommunfullmäktiges mål för år 2022 enligt bilaga 3, 

att uppdra till nämnderna att i samband med budgetbeslutet ta fram förslag till 
nämndspecifika utvecklingsmål för år 2022 utifrån instruktioner från 
kommundirektören, samt

att uppdra till kommundirektören att ta fram kommungemensamma 
utvecklingsmål för år 2022 för samtliga nämnder.

Protokollsanteckning
Jim Brithén (EP) lämnar följande protokollsanteckning: 
” Vi deltar inte i beslutet utan återkommer längre fram i budgetprocessen. 
Dessutom är informationen otillräcklig i nuläget.”

Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna avstår ställningstagande i ärendet eftersom vi planerar att 
inkomma med eget budgetförslag för Ängelholms kommun i höst, och att det där 
eventuellt kommer finnas delar som inte överensstämmer med de budgetdirektiv 
som nu föreslagits.” 

Lars Nyander (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
” Socialdemokraterna deltar inte i beslutet samt ämnar inkomma med ett eget 
budgetförslag.”
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Beslutet ska expedieras till
• Samtliga nämnder
• Kommundirektören
• Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
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KF § 112

Anmälningsärenden

Krisledningsnämndens protokoll 2021-04-29 KS 2020/195

Vänortskommitténs protokoll 2021-04-16 KS 2021/221
Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare (L) i 
kommunfullmäktige

KS 2021/73
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