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Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare 
Elisabeth Kullenberg ordf               (M)                                               
Ola Carlsson 1:e v ordf                 (M)                                               
Emma Yngvesson 2:e v ordf               (S)       Ale Holm (S)                                        
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               
Lars Nyander                            (S)                                               
Anne-Marie Lindén                       (MP)      Vakant                                        
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               
Lennart Nilsson                         (C)                                               
Susanne Sandström                       (V)       Emelie Strömberg Lütgens (V)                                        
Petra Oddson                            (KD)                                              
Åsa Larsson                             (S)                                               
Christina Hanstål                       (M)                                               
Linda Persson                           (KD)                                              
Helena Böcker                           (MP)                                              
Maija Rampe                             (M)                                               
Daniel Jönsson                          (M)       Susanne Resmark (M)                                        
Ingela Sylwander                        (M)                                               
Tomas Fjellner                          (M)                                               
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              
Johan Wifralius                         (SD)                                              
Eric Sahlvall                           (L)                                               
Karin Jansson                           (SD)      Alexander Johnsson (SD)
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)                                               
Anita Rosén                             (L)       Linus Eriksson (L)
Birgitta Markevärn                      (SD)                                              
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               
Robin Holmberg                          (M)                                               
Marie Wifralius                         (SD)                                              
Liss Böcker                             (C)       Ann Hörnebrant-Sturesson (C)                                        
Anders Ingvarsson                       (SD)                                              
Mikael von Krassow                      (S)                                               
Magnus Jonsson                          (S)                                               
Lars Carlsson                           (S)                                               
Susanne Jönsson                         (S)                                               
Pia Radil                               (S)                                               
Jan-Olof Sewring                        (M)       Per Skantz (M)                                        
Johnny Hagman                           (M)       Hannes Petersson (M)                                        
Karl-Erik Asp                           (M)                                               
Anders Davidsson                        (M)       Cornelis Huisman (M)                                        
Rune Johansson                          (M)                                               
Erika Henningsson                       (M)       Magnus Nson-Engelbäck (M)                                        
Jim Brithén                             (EP)                                              
Pia Ohrberg                             (EP)      Inger Rengstedt (EP)                                        
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              
Anders Bengtsson                        (EP)                                              
Arne Jönsson                            (S)                                               
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               
Lars-Olle Tuvesson                      (S)       Anne Viljevik (S)                                         
Karin Bergström                         (S)       Kjell-Arne Nilsson (S)                                        
Dorthe Sjöholm                          (SD)                                              
Mats Sahlin (SD)
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Innehållsförteckning

67 Val av justerare

68 Föredragningslistan

69 Information om granskningen av IT organisation, styrning och 
ledning (se ärende 22) - Ragnar Steen och Niklas Ljung

70 Information om årsredovisning 2018 (se ärende 5) - Stefan 
Marthinsson

71 Fråga till Robin Holmberg - Trafikskolan i Hembygdsparken 2019/235

72 Årsredovisning samt årsrapport för VA-verksamheten 2018 2019/118

73 Revisionsberättelse - ansvarsfrihet för kommunens nämnder och 
styrelser 2018

2019/118

74 Svar på motion från Eva Kullenberg (L) och Charlotte Engblom 
(L) angående villkor i bygglovsansökan för minimering av 
störande och hälsofarligt buller

2018/449

75 Uppdrag från kommunfullmäktige - Svar på uppdrag om 
handlingsplan för giftfri miljö och smart kemikaliehantering i 
förskola och skola

2018/20

76 Utveckling av medborgarförslag 2018/682

77 Svar på uppdrag till kommunstyrelsen om att arbeta fram en 
långsiktig strategi för Västersjösamhällenas utveckling

2018/22

78 Markanvisningsavtal för del av Munka Ljungby 34:6 (Tofta 
Industriområde) till Christian Emanuelsson Invest AB 
(kompletterat efter återremiss i KSAU)

2019/113

79 Renovering av Stadsbiblioteket 2016/913

- Tillägg till ägardirektiv Ängelholmshem Ängelholmslokaler – 
Ärendet utgick!

2019/224

80 Entledigande av Erika Henningsson (M) från uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige

2019/147
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81 Entledigande samt val av ny ersättare i miljö- och 
tillståndsnämnden efter Erika Henningsson (M)

2019/223

82 Entledigande samt val av ny ledamot i nämnden för kultur, 
idrott och fritid efter Johan Claesson( KD)

2019/204

83 Val av revisor och revisorsersättare i Samordningsförbundet 
NNV-Skåne

2019/251

84 Nominering av nämndemän till Tingsrätten samt förtydligande 
av mandatperiod

2018/863

85 Medborgarförslag om hundrastgård 2019/201

86 Medborgarförslag om att ha uteserveringar i Stadsparken 2019/210

87 Medborgarförslag om hjärtstartare till alla LSS-boende 2019/217

88 Medborgarförslag om Busshållplats vid Parallelltrapetsen 2019/229

89 Medborgarförslag Övergångsställe och hastighetsdämpande 
åtgärder; Havsbadsvägen mellan Nybrokiosken och korningen 
Industrigatan

2019/228

90 Anmälningsärenden

91 Motion från Jim Brithén (EP) gällande Ängelholms gröna lunga 2019/252

92 Motion från Mikael von Krassow m fl (S) om belysta 
väderskydd

2019/253
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KF § 67                      

Val av justerare

Lars Karlsson (S) och Maija Rampe (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet fredag 
den 10 maj kl. 13:00.
    
_____
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KF § 68                         

Föredragningslistan

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändring:

Ärenden som tillkommer 
 
29/18A  Enkel fråga om Trafikskolan i Hembygdsparken. Kommunfullmäktige beslutar att

     ärendet tas upp mellan ärende 4 och 5 på dagordningen. 

28/17A Motion från Jim Brithén (EP) gällande Ängelholms gröna lunga.

28/17B  Motion från Mikael von Krassow m.fl. (S) om belysta väderskydd. 

Ärenden som utgår

13     Tillägg till ägardirektiv Ängelholmshem Ängelholmslokaler
   
_____
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KF § 69                  Dnr 2019/155     

Information om granskningen av IT organisation, styrning och 
ledning

Ärendebeskrivning
På revisorernas uppdrag har PwC utfört granskning av IT organisation, styrning och ledning. 
Niklas Ljung, projektledare/PwC, informerar om den revisionella bedömningen och 
rekommendationerna som den genomförda granskningen har utmynnat i. Informationen är 
kopplad till anmälningsärende 22 i kungörelse/kallelsen och 16A i den kompletterande 
kallelsen. 

Ragnar Steen, sammankallande kommunrevisionen (mandatperiod 2015-2018) meddelar att 
svarstiden för granskningen är förlängd till och med den 30 juni 2019. 
   
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen. 

_____
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KF § 70                  Dnr  KS 2019/118

Information om årsredovisning 2018 

Ärendebeskrivning
Stefan Marthinsson, ekonomichef, informerar om årsredovisning samt årsrapport för VA-
verksamheten 2018. Informationen är kopplad till ärende 5 i dagordningen
     
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar 

att notera informationen.

_____
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KF § 71                  Dnr   KS 2019/235

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) 
från Lars Karlsson (S) om Trafikskolan i Hembygdsparken

Ärendebeskrivning
Lars Karlsson (S) har ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg 
(M) om Trafikskolan i Hembygdsparken: 

1. Är Trafikskolan en oviktig fråga för den styrande majoriteten?

Robin Holmberg svarar muntligt på frågan.

Beslutsunderlag
Enkel fråga inkommen den 29 april 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att frågan ska anses besvarad.

_____

Beslutet expedieras till:
Lars Karlsson
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KF § 72                  Dnr   KS 2019/118

Årsredovisning samt årsrapport för VA-verksamheten 2018

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 sammanträde den 13 mars 2019, § 36
Årsredovisning Ängelholms kommun 2018
Årsrapport VA-verksamheten Ängelholms kommun 2018
Uppföljning mål och nyckeltal 2018
Uppföljning av specifika uppdrag 2018
Uppföljning av kvalitetsdeklarationer 2018

Yrkanden 
Robin Holmberg (M), Lennart Nilsson (C), Patrik Ohlsson (SD), Sven-Ingvar Borgquist (M), 
Jim Brithén (EP), Helena Böcker (MP) och Eric Sahlvall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning för Ängelholms kommun och årsrapport för VA-
verksamheten 2018.

_____

Beslutet expedieras till:
SST/Ekonomienheten
Kommunrevisorerna
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KF § 73                  Dnr   KS 2019/118

Revisionsberättelse - ansvarsfrihet för kommunens nämnder och 
styrelser 2018

Ärendebeskrivning
Kommunrevisorerna har överlämnat revisionsberättelse för år 2018 för Ängelholms kommun.

Kommunrevisorerna bedömer att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten enligt de av 
kommunfullmäktigebeslutade 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
2018:

Kommunstyrelsen
Välfärdsnämnden
Myndighetsnämnden
Kommunrevisorer
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

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

Beslutsunderlag
Ordförandeförslag daterat den 18 april 2019
Revisionsberättelse och granskningsrapport 
Bilagor till revisionsberättelse 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja ovanstående styrelser och nämnder i Ängelholms kommun ansvarsfrihet för år 2018

_____ 
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Beslutet expedieras till:
SST/Ekonomienheten
Kommunstyrelsen och nämnderna
Kommunrevisionen
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KF § 74                  Dnr   KS 2018/449

Svar på motion från Eva Kullenberg (L) och Charlotte Engblom (L) 
angående villkor i bygglovsansökan för minimering av störande och 
hälsofarligt buller

Ärendebeskrivning
Eva Kullenberg (L) och Charlotte Engblom (L) har lämnat en motion om att det i bygglov 
med bullervillkor alltid ska ställas vissa bullervillkor för att tydliggöra vilka bestämmelser som 
gäller och hur kontroll av faktisk påverkan kan göras.

Myndighetsnämnden har lämnat ett yttrande den 12 december 2019.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 17 april 2019, § 57
Beslut KSAU 2019-03-27 
Tjänsteutlåtande från nämndskansliet, daterat den 4 mars 2019
Protokollsutdrag Myndighetsnämnden den 12 december 2018, § 90
Tjänsteutlåtande från Miljö och bygg, daterat den 5 december 2018
Bygglovsenhetens yttrande, daterat den 27 november 2018
Motion från Eva Kullenberg och Charlotte Engblom (L) daterad den 27 maj 2018

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KF § 75                  Dnr   KS 2018/20

Uppdrag från kommunfullmäktige - Svar på uppdrag om 
handlingsplan för giftfri miljö och smart kemikaliehantering i 
förskola och skola

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har lämnat i uppdrag till kommunstyrelsen att utarbeta en handlingsplan 
för giftfri miljö och smart kemikaliehantering i förskola och skola. Ärendet har remitterats till 
Välfärdsnämnden som har tagit fram en rapport och en handledning för kemikaliesmart 
förskola.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 17 april 2019, § 58
Beslut KSAU 2019-03-27
Tjänsteutlåtande från nämndskansliet, daterat den 6 mars 2019
Beslut Välfärdsnämnden § 123, daterat 22 november 2018
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 14 november 2018
Rapport om fortsatt arbete med giftfri miljö och smart kemikaliehantering i förskola och skola
Uppdaterad handledning kemikaliesmart förskola 
Inspektionsrapport giftfri förskola, daterat den 7 september 2016, VFN 2016/126
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 20 november 2017 - uppdrag om 
handlingsplan för giftfri miljö och smart kemikaliehantering i förskola och skola

Yrkanden 
Robin Holmberg (M), Ann Hörnebrant Sturesson (C), Rasmus Waak Brunkestam (C) och 
Lars Nyander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse uppdraget besvarat, samt

att uppdra åt Familje- och utbildningsnämnden att ta fram förslag till tidplan och 
kostnadsberäkning för utfasning av olämpliga material i skola och förskola.

_____
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Beslutet expedieras till:
Familje- och utbildningsnämnden
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KF § 76                  Dnr   KS 2018/682

Utveckling av medborgarförslag

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 42 om en plan för utveckling av IT och 
digitalisering i Ängelholms kommun. Ökad demokrati och medborgardialog är ett utpekat 
strategiskt utvecklingsområde med koppling till kommunfullmäktiges mål Medborgarfokus.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-31, § 296 att ge kommunikationschefen i uppdrag att ta 
fram en modell för digitalt medborgarförslag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen 
senast april 2019. Digitalt medborgarförslag, även kallat e-förslag eller e-petition, innebär att 
öppna upp för skriftliga förslag på utveckling eller förändring till politikerna i Ängelholm via 
kommunens webbplats. 

Kommunstyrelsens presidium har varit referensgrupp i arbetet. Syfte, mål och riktlinjer för 
digitalt medborgarförslag har tagits fram samt förslag till revidering avseende § 32 i 
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Alla som är intresserade av Ängelholms kommuns utveckling, boende, besökare och 
företagare kan lämna förslag. När förslaget är upplagt på webbplatsen är det möjligt att 
kommentera och stödja förslaget. Om ett tillräckligt antal medborgare väljer att stödja 
förslaget bereds det och hanteras av berörd nämnd eller styrelse. 

Verktyget har en agendasättande funktion och kan bidra till att öka delaktigheten, ge 
förtroendevalda ett bättre underlag för frågans tyngd hos medborgarna samt göra processen 
mer transparent. Riktlinjer för digitalt medborgarförslag utgör ramar för hela processen kring 
Ängelholmsförslag; lämna, stötta och kommentera, hantera, återkoppla, avsluta och följa upp.

Det digitala medborgarförslaget föreslås benämnas Ängelholmsförslaget så att det tydligt framgår 
att det handlar om förslag om hur Ängelholms kommun kan utvecklas. Ängelholmsförslaget 
föreslås ersätta medborgarförslag under en tvåårsperiod för att därefter utvärderas.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 17 april 2019, § 59
Beslut KSAU 2019-03-27 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-03-01
Riktlinjer för digitalt medborgarförslag, daterade 2019-03-01
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige § 32, daterat 2019-03-01
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Arbetsordning för kommunfullmäktige § 32, antagen 2014-06-23
Kommunstyrelsens beslut § 296, 2018-10-31
Tjänsteutlåtande daterat 2018-09-28
SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! Kap. 13 Medborgarförslag och folkmotion

Yrkanden 
Robin Holmberg (M), Anders Bengtsson (EP), Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD), Eric 
Sahlvall (L) och Helena Böcker (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att införa digitalt medborgarförslag, benämnt Ängelholmsförslaget, under en treårsperiod 
med lansering hösten 2019,

att Ängelholmsförslaget ersätter medborgarförslag,

att därmed revidera § 32 i fullmäktiges arbetsordning, 

att anta riktlinjer för digitalt medborgarförslag samt

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera Ängelholmsförslaget senast den 31 
december 2021.

_____

Beslutet expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kanslichef
Kundtjänstchef
Planeringschefer för huvuduppdragen
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KF § 77                  Dnr   KS 2018/22

Svar på uppdrag till kommunstyrelsen om att arbeta fram en 
långsiktig strategi för Västersjösamhällenas utveckling

Ärendebeskrivning
Budget 2018 och plan för åren 2019-2020 innehåller ett antal uppdrag till nämnderna. Ett av 
uppdragen till kommunstyrelsen är att arbeta fram en långsiktig strategi för Västersjö-
samhällenas utveckling. Med Västersjösamhällena avses orterna Ljungabolet, Nedre Århult 
och Äspenäs - d v s de utredningsområden vid Västersjön som ingår i kommunens 
översiktsplan 2035. Ett förslag till långsiktig strategi för Västersjösamhälenas utveckling är 
framtagen. Strategin fokuserar framförallt på bostadsbebyggelse. Målet med strategin är att 
skapa förutsättningar för en positiv och hållbar utveckling av Västersjösamhällena.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 17 april 2019, § 60
Beslut KSAU 2019-03-27 
Förslag till långsiktig strategi för Västersjösamhällenas utveckling.
Mötesanteckningar markägarmöte Västersjösamhällena 12 mars 2019.

Yrkanden 
Carl-Gustav Gudmundsson (C), Helena Böcker (MP), Linda Persson (KD) och Jim Brithén 
(EP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna återrapporten och förklara uppdraget slutfört.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommundirektörens stab 
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KF § 78                  Dnr   KS 2019/113

Markanvisningsavtal för del av Munka Ljungby 34:6 (Tofta 
Industriområde) till Christian Emanuelsson Invest AB (kompletterat 
efter återremiss i KSAU)

Ärendebeskrivning
Christian Emanuelsson Invest AB önskar förvärva del av Munka Ljungby 34:6 inom det 
detaljplanerade verksamhetsområdet ”Tofta Industriområde” i Munka Ljungby. Bolaget har 
för avsikt att uppföra företagshotell inrymmande mindre industrilokaler till mindre och 
nystartade företag, samt även lagerlokaler till privatpersoner. Etableringen sker i linje med 
inriktningen för Tofta industriområde. Lokalerna kommer efter genomförd fastighetsbildning 
och byggnation säljas med äganderätt. Projektet är beroende av att ca 50 % av planerade 
lokaler bokas, bolaget önskar därför inledningsvis ett markanvisningsavtal för att få möjlighet 
att marknadsföra projektet innan marken förvärvas. Marknadsföringen kommer att 
genomföras under våren 2019. Bolaget hoppas kunna starta byggnation under våren 2020.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Christian Emanuelsson Invest AB 
upprättat förslag till markanvisningsavtal. Christian Emanuelsson Invest AB har undertecknat 
avtalet. 

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 17 april 2019, § 61
Tillägg till tjänsteutlåtande ”markanvisningsavtal för del av Munka Ljungby 34:6, Christian 
Emanuelsson Invest AB”.
Protokollsutdrag KSAU den 27 mars 2019
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 7 mars 2019
Av Christian Emanuelsson Invest AB signerat markanvisningsavtal med bilagor

Yrkanden 
Åsa Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt begär och beviljas 
lämna protokollsanteckning enligt nedan. 

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Christian Emanuelsson Invest AB 
avseende del av Munka Ljungby 34:6

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal mellan 
Ängelholms kommun och Christian Emanuelsson Invest AB avseende aktuell del av 
Munka Ljungby 34:6

_____ 

Protokollsanteckning
Vi Socialdemokrater är positiva till att sälja mark så att företag kan utvecklas i vår kommun.

Det vi uppfattar som orimligt är att kommunen säljer mark där köparens projekt innebär att KS och KF 
förutsätter att nämnden för samhällsbyggnad kan medge undantag från de regler som satts upp i detaljplan. Så 
kan vi inte arbeta.

Vi socialdemokrater anser det anmärkningsvärt att ordet ”skall” i en detaljplan inte längre betyder att man 
ska följa bestämmelsen. 

För socialdemokraterna i KF

Åsa Larsson

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringschef
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Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 79                  Dnr   KS 2016/913

Renovering av Stadsbiblioteket

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog den 10 maj 2017 beslut om att godkänna återrapporteringen av 
uppdraget att komma tillrätta med akuta brister i Stadsbiblioteket, då genomförd utredning av 
Ängelholmslokaler redovisats avseende renovering av Stadsbiblioteket. Kommunstyrelsen tog 
vid samma tillfälle beslut om att ge Servicestöd i uppdrag att dels meddela Ängelholmslokaler 
att avvakta med upphandlingen av åtgärder tills politiskt beslut om Stadsbibliotekets framtid 
tagits och dels om att utreda var verksamheter på Stadsbiblioteket kan lokaliseras vid en 
evakuering. Servicestöd har därefter utrett var en evakuering skulle kunna ske och kommit 
fram till att en evakuering kan ske till fastigheten Läroverket 6 på Åsbogatan (gamla John 
Bauer). 

Frågorna gällande Stadsbiblioteket har behandlats i den politiska styrgruppen för 
fastighetsfrågor. Den politiska styrgruppen för fastighetsfrågor har fått information om 
biblioteksverksamheten på Ängelholms Stadsbibliotek och genomfört studieresor gällande 
bibliotek- och kulturhus till Göteborgs Stadsbibliotek, Halmstads Stadsbibliotek/konsthall och 
Varbergs Stadsbibliotek/kulturhus Komedianten. Framförallt Stadsbiblioteket/kulturhuset i 
Varberg uppfattades som positivt. Komedianten består av en teaterbyggnad från 1800-talet, en 
ursprunglig biblioteksbyggnad från 1981 som på 2000-talet genom om- och tillbyggnad 
omvandlades till Komedianten. Den politiska styrgruppen har även lyssnat på föreläsningar 
om framtidens bibliotek av Boris Zetterlund från Axiell group och från Peter Christensen i 
Köge i Danmark. Den politiska styrgruppen har genomfört workshops om stadsbibliotek – 
kultur. Delar av den politiska styrgruppen har även besökt biblioteket på Kulturhavn i Gilleleje 
vid en hållbarhetsresa 2018

Utifrån detta kom den politiska styrgruppen fram till att modernt och hållbart Stadsbibliotek, 
innehållande kultur ska skapas, utifrån framtida behov. Däremot ska kulturskolan hanteras 
separat. 

Kommunstyrelsen tog den 13 december 2017 beslut om att:

 Ge kommundirektören i uppdrag att i samverkan med berörda parter ta fram en 
visionsskiss för framtida Stadsbibliotek innehållande kommun och att följande ska beaktas i 
visionsskissen:

1. Att biblioteket ska innehålla en restaurang som är belägen ut mot Stortorget.
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Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

2. Att biblioteket ska innehålla en scen och publikplatser för upp mot 300 personer.
3. Att viss tillbyggnad ska ske.

 Ge Servicestöd i uppdrag att anlita en arkitekt som ska ta fram en ritning och 
kostnadsbedömning för hur framtidens Stadsbibliotek innehållande kultur kan rymmas 
inom befintlig byggnad.

 Att ge Servicestöd i uppdrag att göra en beställning till Ängelholmslokaler avseende en 
entreprenad av Stadsbibliotek innehållande kultur.

 Att ge Ängelholmslokaler i uppdrag att ta fram en ersättningslokal och att anpassa den så 
att biblioteksverksamheten tillfälligt kan evakueras från nuvarande lokaler.

 Kontinuerlig återrapportering ska ske till den politiska styrgruppen för fastighetsfrågor.

En visionsskiss togs fram och godkändes av kommunfullmäktige den 18 juni 2018, med 
noteringen att visionsskissen innehåller en hörsal för upp mot 200 åhörare istället för en scen 
för upp mot 300 åhörare. Samtidigt gavs Ängelholmslokaler i uppdrag att anlita en arkitekt för 
att ta fram en ritning och kostnadsbedömning för framtidens Stadsbibliotek, utifrån den 
framtagna visionsskissen. En arkitektritning, kostnadsbedömning och hyreskalkyl har nu tagits 
fram.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 17 april 2019, § 62
Beslut gällande Stadsbiblioteket, dnr 2016/913. 
Utredning Ängelholmslokaler, daterad 23 september 2016.
Visionsskiss framtida Stadsbibliotek. 
Arkitektritning framtida Stadsbibliotek.
Kostnadsbedömning framtida Stadsbibliotek.
Hyreskalkyl lokalhyra Ängelholms kommun.

Yrkanden 
Robin Holmberg (M), Lars Nyander (S), Charlotte Engblom Carlsson (L), Johan Wifralius 
(SD), Linda Persson (KD) och Eric Sahlvall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Jim Brithén (EP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt yrkar på följande 
tilläggsattsats: att samtidigt som renoveringen sker ska det förberedas för anslutning till ev. 
framtida byggnad, vid stortorget eller i närheten, t.ex. ett kulturhus. 

Robin Holmberg (M) avslag på Jim Brithéns tilläggsatt-sats. 

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på Robin Holmbergs (M) med fleras yrkande om bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  
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Ordföranden ställer vidare proposition på dels bifall till, dels avslag på tilläggsyrkande från Jim 
Brithén (EP) och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna framtaget arkitektförslag, kostnadsbedömning och hyreskalkyl för 
Stadsbiblioteket.      

_____ 

Protokollsanteckning 
Samtidigt som renoveringen sker ska det förberedas för anslutning till ev. framtida byggnad, vid Stortorget eller 
i närheten – t.ex. ett kulturhus. 

Jim Brithén 
Engelholmspartiet

Beslutet expedieras till:
Kommundirektörens stab, Servicestöd/fastighetsenheten, Ängelholmslokaler.
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KF § 80                  Dnr   KS 2019/147

Entledigande av Erika Henningsson (M) från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Erika Henningsson (M) har den 14 mars 2019 inkommit med en avsägelse gällande uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Erika Henningsson, inkommen den 14 mars 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Erika Henningsson (M) från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, samt

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

_____

Beslutet expedieras till:
Erika Henningsson 
Länsstyrelsen
HR servicecenter
Registrator (FMS)
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KF § 81                  Dnr   KS 2019/223

Entledigande samt val av ny ersättare i miljö- och 
tillståndsnämnden efter Erika Henningsson (M)

Ärendebeskrivning
Erika Henningsson (M) har den 17 april 2019 inkommit med en avsägelse gällande uppdrag 
som ersättare i miljö- och tillståndsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Erika Henningsson (M), inkommen den 17 april 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Erika Henningsson (M) från uppdrag som ersättare i miljö- och 
tillståndsnämnden, samt

att till ny ersättare i miljö- och tillståndsnämnden utse Agneta Gustafsson (M).

_____

Beslutet expedieras till:
Erika Henningsson
Agneta Gustafsson
Miljö- och tillståndsnämnden
HR servicecenter
Registrator (FMS)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 82                  Dnr   KS 2019/204

Entledigande samt val av ny ledamot i nämnden för kultur, idrott 
och fritid efter Johan Claesson( KD)

Ärendebeskrivning
Johan Claesson (KD) har den 3 april 2019 inkommit med en avsägelse gällande uppdrag som 
ledamot i nämnden för kultur, idrott och fritid. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Johan Claesson (KD), inkommen den 3 april 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Johan Claesson (KD) från uppdrag som ledamot i nämnden för kultur, idrott och 
fritid, samt

att till ny ledamot i nämnden för kultur, idrott och fritid utse Lars Rask (KD), samt

att till ersättare i nämnden för kultur, idrott och fritid utse Tina Chervén (KD).

_____

Beslutet expedieras till:
Johan Claesson
Tina Chervén
Nämnden för kultur, idrott och fritid
HR servicecenter
Registrator (FMS)
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KF § 83                  Dnr   KS 2019/251

Val av revisor och revisorsersättare i Samordningsförbundet NNV-
Skåne

Ärendebeskrivning
Enligt Samordningsförbundet NNV Skånes förbundsordning ska revisor och revisorsersättare 
utses vid varje ny mandatperiod. 
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att till revisor i Samordningsförbundet NNV Skåne utse Birgitta Johansson, samt

att till revisorsersättare i Samordningsförbundet NNV Skåne utse Oscar Funes Galindo.

_____

Beslutet expedieras till:
Birgitta Johansson
Oscar Funes Galindo
Samordningsförbundet NNV Skåne
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KF § 84                  Dnr   KS 2018/863

Nominering av nämndemän till Tingsrätten samt förtydligande av 
mandatperiod; 2020-2023

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 10 december 2018, § 284, att 
nominera 21 nämndemän till tingsrätten. Kommunfullmäktige ska nominera totalt 23 
nämndemän. 

Nomineringarna till de 23 platserna avser mandatperiod 2020-2023.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utöver de nominerade vid kommunfullmäktiges sammanträde 10 december 2018, § 284, 
nominera Sven Bergman (L) och Klas Lund (S) som nämndemän till tingsrätten samt

att förtydliga kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2018 om nominering av 
nämndemän till tingsrätten; att mandatperioden är 2020-2023.

_____

Beslutet expedieras till:
Nominerade
Tingsrätten
Registrator/FMS
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KF § 85                  Dnr   KS 2019/201

Medborgarförslag om hundrastgård

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att en hundrastgård anläggs i lövängsparkens södra del i 
Skälderviken. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 3 april 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden. 

_____

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden
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KF § 86                  Dnr   KS 2019/210

Medborgarförslag om att ha uteserveringar i Stadsparken

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att Stadsparken görs till en levande oas med uteserveringar för 
befintliga restauranger genom att inkludera Skolgatan 1-7 till Stadsparken. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 8 april 2019. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden.

_____

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 87                  Dnr   KS 2019/217

Medborgarförslag om hjärtstartare till alla LSS-boende

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att hjärtstartare införskaffas till alla LSS-boenden i kommunen samt 
att berörd personal får utbildning i hanteringen av hjärtstartare.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 9 april 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till nämnden för omsorg och stöd.

_____

Beslutet expedieras till:
nämnden för omsorg och stöd
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KF § 88                  Dnr   KS 2019/229

Medborgarförslag om Busshållplats vid Parallelltrapetsen

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att busshållplatserna på Parallelltrapetsen ses över och förbättras. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 15 april 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden. 

_____

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden
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KF § 89                  Dnr   KS 2019/228

Medborgarförslag Övergångsställe och hastighetsdämpande 
åtgärder;  Havsbadsvägen mellan Nybrokiosken och korningen 
Industrigatan

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att det ska byggas ett övergångsställe på Havsbadsvägen mellan 
rondellen strax efter Nybrokiosken och korsningen till Industrigatan samt att 
hastighetsdämpande åtgärder görs på samma sträcka.  

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 21 april 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden. 

_____

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsnämnden
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KF § 90                        

Anmälningsärenden

22/16A Kommunrevisionens granskning av IT:s organisation. 
mars 2019

2019/155

23/16B Revisionsrapport Granskning Näringslivsarbetet 2019/156

24/16C Revisionsrapport Granskning Felanmälan 2019/157

25/16D Svar på medborgarförslag om att bevara konst av Nils 
Möller som är monterat i Åsboskolan

2019/34

26/16E Medborgarförslag från Karin Elisabeth Stenholm om 
divestering

2018/891

27/16F Återrapportering av nämndernas internkontrollarbete 
2018

2019/82

   
_____
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KF § 91                  Dnr   KS 2019/252

Motion från Jim Brithén (EP) gällande Ängelholms gröna lunga

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) har lämnat in en motion gällande Ängelholms gröna lunga med förslag att  
bilda kommunalt naturreservat i del av Kronoskogen. 

Beslutsunderlag
Motion från Jim Brithén (EP) inkommen den 29 april 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
kommunstyrelsen
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KF § 92                  Dnr   KS 2019/253

Motion från Mikael von Krassow m fl (S) om belysta väderskydd

Ärendebeskrivning
Mikael von Krassow m. fl. (S) har lämnat in en motion om belysta väderskydd och föreslår att 
flera belysta väderskydd byggs ute på landsbygdens tätorter, byar eller samlingspunkter för 
skolbarn. 

Beslutsunderlag
Motion från Mikael von Krassow m.fl. (S), inkommen den 29 april 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
kommunstyrelsen
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