
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-01-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Digitalt via Teams samt Aaulan Rönnegymnasiet, 2021-01-25, 
 kl. 17:00-20:00

Beslutande: Se nästa sida

Övriga närvarande:  Malin Lundberg, enhetschef
Linda Wahlström, teknisk sekreterare
Mattias Fyhr, teknisk sekreterare (aulan)
Kerstin Björkäng Wirehed, teknisk sekreterare (aulan)
Daniel Sjölin, teknisk sekreterare (aulan)
Eva Sturesson, stadsjurist (aulan)
Elisabeth Alm, sekreterare (aulan)

Utses att justera: Ola Carlsson, Emma Yngvesson

Paragrafer: 1-31, varav § 29 omedelbart justerad, se separat försättsblad och 
 närvarolista

Sekreterare ___________________________________________________
Elisabeth Alm

Ordförande ___________________________________________________
Elisabeth Kullenberg

Justerare ___________________________________________________
Ola Carlsson                                          Emma Yngvesson
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Paragraf 29 omedelbart justerad paragraf, har anslagits separat. 

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2021-01-25

Datum för anslags uppsättande: 2021-02-02

Datum för anslags nedtagande: 2021-02-24

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Elisabeth Alm
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Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslutande § 1-28 och 30-31
Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare 
Robin Holmberg                          (M)                                               
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                             
Christina Hanstål                       (M)                                               
Tomas Fjellner (M)       
Elisabeth Kullenberg (aulan)                   (M)                                               
Ingela Sylwander                        (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                       
Ola Carlsson (aulan)                         (M)                                               
Maija Rampe                             (M)                                               
Anders Davidsson                        (M)                                               
Rune Johansson (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Cornelis Huisman (M)       
Johnny Hagman (M)       
Karl-Erik Asp                           (M)                                               
Susanne Resmark (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Magnus Nson Engelbäck (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Liss Böcker                             (C)                                               
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               
Carl-Gustaf Gudmundsson (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Lennart Nilsson (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               
Eric Sahlvall                           (L)                                               
Anita Rosén (L)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Linda Persson                           (KD)                                              
Petra Oddson (KD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                                                               
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              
Helena Böcker (MP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Lars Nyander                            (S)                                               
Åsa Larsson                             (S)                                               
Mikael von Krassow                      (S)                                               
Emma Yngvesson (aulan + Teams)                        (S)                                               
Magnus Jonsson (S)       
Lars Carlsson                           (S)                                               
Susanne Jönsson                         (S)                                               
Arne Jönsson (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Britt-Marie Hansson (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Lars-Olle Tuvesson (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Karin Bergström (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Ale Holm                                (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                         
Susanne Sandström                       (V)                                               
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              
Johan Wifralius                         (SD)                                              
Anders Ingvarsson                       (SD)      Bo Salomonsson                                        
Karin Jansson (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Mats Sahlin (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Pontus Myrenberg (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Alexander Johnsson                      (SD)                                              
Rose-Marie Broman (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              
Jim Brithén                             (EP)                                              
Måns Irhammar (EP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                                                              
Inger Rengstedt (EP)      
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Plats och tid:    Digitalt via Teams samt aulan Rönnegymnasiet, 2021-01-25,  
     kl. 17:00 
 
Beslutande:  Se nästa sida 

  

Övriga närvarande:   Malin Lundberg, enhetschef 
Linda Wahlström, teknisk sekreterare 
Mattias Fyhr, teknisk sekreterare (aulan) 
Kerstin Björkäng Wirehed, teknisk sekreterare (aulan) 
Daniel Sjölin, teknisk sekreterare (aulan) 
Eva Sturesson, stadsjurist (aulan) 
Elisabeth Alm, sekreterare (aulan) 
 

Utses att justera:  Ola Carlsson, Emma Yngvesson 
  
Paragrafer: 29 omedelbart justerad paragraf 
 
 
 

Sekreterare  ___________________________________________________ 
 Elisabeth Alm 
 

Ordförande ___________________________________________________ 
 Elisabeth Kullenberg 
 

Justerare ___________________________________________________ 
 Ola Carlsson, Emma Yngvesson 
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ANSLAG/BEVIS 
 
§ 29 omedelbart justerad paragraf. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
webbplats 
 
Organ:  Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum:  2021-01-25 
 
Datum för anslags uppsättande: 2021-01-26 
 
Datum för anslags nedtagande: 2021-02-17 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholm 
 
Underskrift ____________________________________________________ 

                            Elisabeth Alm 
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Beslutande § 29 omedelbart justerad paragraf 

Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare  

Robin Holmberg                           (M)                                                 

Sven-Ingvar Borgquist                    (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                                                              

Christina Hanstål                        (M)                                                 

Tomas Fjellner (M)         

Elisabeth Kullenberg (aulan)                    (M)                                                 

Ingela Sylwander                         (M)         Ingen tjänstgörande ersättare                                        

Ola Carlsson (aulan)                          (M)                                                 

Maija Rampe                              (M)                                                 

Anders Davidsson                         (M)                                                 

Rune Johansson (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Cornelis Huisman (M)         

Johnny Hagman (M)         

Karl-Erik Asp                            (M)                                                 

Susanne Resmark (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Magnus Nson Engelbäck (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Liss Böcker                              (C)                                                 

Rasmus Waak Brunkestam                   (C)                                                 

Carl-Gustaf Gudmundsson (C)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         
Lennart Nilsson (C)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         
Charlotte Engblom Carlsson               (L)                                                 

Eric Sahlvall                            (L)                                                 

Anita Rosén (L)        Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Linda Persson                            (KD)                                                

Petra Oddson (KD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                

Anne-Marie Lindén                        (MP)                                                

Helena Böcker (MP)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Lars Nyander                             (S)                                                 

Åsa Larsson                              (S)                                                 

Mikael von Krassow                       (S)                                                 

Emma Yngvesson (aulan + Teams)                         (S)                                                 

Magnus Jonsson (S)         

Lars Carlsson                            (S)                                                 

Susanne Jönsson                          (S)                                                 

Arne Jönsson (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         
Britt-Marie Hansson (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         
Lars-Olle Tuvesson (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         
Karin Bergström (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         
Ale Holm                                 (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                                                          

Susanne Sandström                        (V)                                                 

Patrik Ohlsson                           (SD)                                                

Johan Wifralius                          (SD)                                                

Anders Ingvarsson                        (SD)       Bo Salomonsson                                         

Karin Jansson (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                         
Mats Sahlin (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                         
Pontus Myrenberg (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                         
Alexander Johnsson                       (SD)                                                

Rose-Marie Broman (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                 

Bengt Bengtsson                          (SD)                                                

Jim Brithén                              (EP)                                                

Måns Irhammar (EP)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                               

Inger Rengstedt (EP)        
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

1 Val av justerare

2 Föredragningslistan

3 Information från krisledningsnämnden

4 Interpellation från Åsa Larsson (S) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Robin Holmberg (M) om Nordvästra Skånes renhållnings 
samarbete med No Waste Foundation

2020/599

5 Interpellation från Patrik Ohlsson (SD) ställd till kommunstyresens 
ordförande Robin Holmberg (M) om skyddsutrustning till lokalvårdare

2021/26

6 Överlämning av kommunfullmäktiges fasta beredning 1 uppdrag att 
utreda en politisk organisation vid höjd beredskap

2020/196

7 Förslag till ny avfallstaxa från 2021 2020/482

8 Revidering av ägardirektiven för NSR 2020/483

9 Återrapportering av uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen 
organisation för kommunens fordonspark

2019/492

10 Finansiering av nedsättning av årsavgift för serveringstillstånd och 
folköl

2020/568

11 Lönerevision 2020, fördelning av avsatta medel 2020/536

12 Försäljning av del av Ängelholm 5:59 till Kaa Fastighet AB 2020/454

13 Köp av mark till förskola i Össjö 2020/449

14 Plan för slutrapport -en långsiktig målbild för hållbar social integration 2016/896

15 Köpekontrakt för del av Vilhelmsfält 2:2 2020/550
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Sammanträdesdatum 2021-01-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

16 Val till kommunfullmäktiges fasta beredning 1 uppdrag om 
medborgardialog - utveckling av systematik och former

2020/534

17 Val till kommunfullmäktiges fasta beredning 2 uppdrag om social 
hållbarhet (helårsuppdrag)

2020/535

18 Entledigande samt val av ny ersättare i Nämnden för kultur, idrott och 
fritid efter Emmely Persson (KD)

2020/593

19 Entledigande samt val av ny ledamot i Nämnden för kultur, idrott och 
fritid efter Anton Nyroos (S)

2020/596

20 Entledigande samt val av ersättare för Tommy Jönsson (S) gällande 
uppdrag som ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden

2020/598

21 Avsägelse från Kimme Rosenqvist (EP) gällande uppdrag som ersättare 
i Kommunfullmäktige

2020/597

22 Skrivelse från Helena Nettéus till Länsstyrelsen gällande avsägelse från 
EngelholmsParitiets lista för val av uppdrag i kommunfullmäktige

2020/543

23 Val av ledamot tillika 1 vice ordförande i Valnämnden på vakant plats 
(M)

2020/537

24 Val av ledamot i Familje- och utbildningsnämnden på vakant plats (M) 2020/493

25 Val av ersättare i Familje- och utbildningsnämnden på vakant plats (M) 2020/537

26 Entledigande och val av ersättare för Linda Liberg (M) gällande uppdrag 
som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

2021/23

27 Avsägelse från Dan Nordström (M) gällande uppdrag som ersättare i 
Valnämnden

2021/24

28 Avsägelse från Martin Sjösten (S) gällande uppdrag som ersättare i 
Nämnden för omsorg och stöd

2021/33

29 Val till styrelsen för Ängelholms Stadshus AB – omedelbar justering 2021/40

30 Motion från Sverigedemokraterna rörande skyltprogram 2021/41

31 Anmälningsärenden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-01-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 1

Val av justerare

Ola Carlsson (M) och Emma Yngvesson (S) utses att jämte ordföranden justera 
protokollet måndag den 1 februari 2021 kl. 15:00.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-01-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 2

Föredragningslistan

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar:

Ärende 30 - Interpellationen om skyddsutrustning till lokalvårdare - flyttas upp och 
behandlas efter ärende 4. 

Ärende 31; Avsägelse från Martin Sjösten (S) samt ärende 32; Val till styrelsen för 
Ängelholms Stadshus AB, flyttas upp och behandlas efter valärende 26. 
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Kommunfullmäktige
2021-01-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 3

Information från krisledningsnämnden

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-01-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 4 Dnr. KS 2020/599  

Interpellation från Åsa Larsson (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) 
om Nordvästra Skånes renhållnings samarbete med 
No Waste Foundation

Ärendebeskrivning
Åsa Larsson (S) har lämnat en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Robin Holmberg (M) om Nordvästra Skånes Renhållnings ABs 
samarbete med No Waste Foundation. I interpellationen ställs följande frågor: 

1. Varför har styrelsen trots de expertutredningar som pekar på en rad 
problem gått vidare med detta projekt?

2. Hur är det möjligt tjänster för flera miljoner kronor inte upphandlas?
3. Varför har inte kommunfullmäktige informerats om det som pågår?
4. Vilket ansvar har bolagets styrelse när man trots expertutredarnas tydliga 

varningar inleder ett samarbete? 

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

I den efterföljande debatten deltar Åsa Larsson (S), Lars Nyander (S) och Jim 
Brithén (EP). 

Beslutsunderlag
Interpellation från Åsa Larsson (S), inkommen den 14 december 2020. 
Svar från Robin Holmberg (M), upprättat den 18 december 2020.  

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad. 

Beslutet ska expedieras till
• Åsa Larsson
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Kommunfullmäktige
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 5 Dnr. KS 2021/26

Interpellation från Patrik Ohlsson (SD) ställd till 
kommunstyresens ordförande Robin Holmberg (M) om 
skyddsutrustning till lokalvårdare

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har lämnat en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Robin Holmberg (M) om skyddsutrustning till lokalvårdare. I 
interpellationen ställs följande frågor: 

1. Varför har Ängelholms kommun valt att ta strid mot Kommunal i den här 
frågan?

2. Har en beräkning gjorts på vad det skulle kosta att tillmötesgå Kommunals 
krav i frågan?

3. Om Ja på förra frågan, vad visade i så fall den beräkningen? 

Då ansvarsområdet ligger under Samhällsbyggnadsnämnden överlämnas 
interpellationen till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Fjellner (M) för 
besvarande, vilket godkänns av interpellanten. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Fjellner (M) svarar i enlighet med 
skriftligt svar. 

Beslutsunderlag
Interpellation från Patrik Ohlsson (SD), inkommen den 18 januari 2021. 
Svar från Tomas Fjellner (M), upprättat den 21 januari 2021. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad. 

Beslutet ska expedieras till
• Patrik Ohlsson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-01-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 6 Dnr. KS 2020/196 

Överlämning av kommunfullmäktiges fasta beredning 
1 uppdrag att utreda en politisk organisation vid höjd 
beredskap

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27 § 65 att ge kommunfullmäktiges fasta 
beredning 1 i uppdrag att utreda och analysera en politisk organisation vid höjd 
beredskap. 

Remissförfarande skedde under november 2020 där samtliga partier representerade 
i fullmäktige hade möjlighet att lämna in yttrande angående slutrapporten. Detta i 
enlighet med KF beslut 2020 § 65. Ett yttrande kom in från Sverigedemokraterna. 

Beslutsunderlag
• Ordförandeförslag daterat 2020-11-25
• Slutrapport utredning av politisk organisation vid höjd beredskap
• Bilaga 1 Sverigedemokraternas yttrande

Föredragande beredningsledamot
Cornelis Huisman, ordförande i kommunfullmäktiges fasta beredning 1, redogör 
för slutrapporten. 

Yrkande
Charlotte Engblom-Carlsson (L), Patrik Ohlsson (SD), Lars Nyander (S), 
Jim Brithén (EP), Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till förslaget 
från kommunfullmäktiges presidium. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att förklara uppdraget till beredning 1 slutfört,

att överlämna slutrapporten till kommunstyrelsen för vidare handläggning, 
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att vidare handläggning särskilt fokuserar på att färdigställa handboken, att fastställa 
ansvar och roller enligt föreliggande förslag, och fastställa planeringshjulet för 
mandatperioden där kontakt med Länsstyrelsen i Skåne sker, 

att vidare handläggning återrapporteras till kommunfullmäktige senast sista 
november 2021.

Beslutet ska expedieras till
Kommunfullmäktiges fasta beredning 1 presidium
Beredningskoordinator
Länsstyrelsen i Skåne
Överstelöjtnant och reservofficer Stig Rydell
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KF § 7 Dnr. KS 2020/482 

Förslag till ny avfallstaxa från 2021

Ärendebeskrivning
NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska 
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. 

NSR har i uppdrag att samordna avfallshanteringen inom ägarkommunerna på ett 
sådant sätt att bolaget skapar effektiva och flexibla system som ger så låg 
miljöbelastning som möjligt. 

Flera yttre faktorer påverkar kostnaderna för avfallshanteringen och bolaget 
föreslår därför en höjning av avfallstaxan från och med 1 april 2021 i enlighet med 
bilagt förslag.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 december 2020, § 244
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2020, 

§ 234
• Tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2020
• PM – Förslag till ny avfallstaxa i Ängelholm från 1 april 2021
• Avfallstaxa 2021, uppdaterad 2020-10-05

Yrkande
Robin Holmberg (M) och Lars Nyander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ny avfallstaxa i enlighet med upprättat förslag att gälla från och med 
1 april 2021.

Beslutet ska expedieras till
Servicestöd Ekonomi & kvalitet
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Samhällsbyggnadsnämnden
NSR
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KF § 8 Dnr. KS 2020/483  

Revidering av ägardirektiven för NSR

Ärendebeskrivning
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) är ett avfalls- och återvinnings-
företag ägt av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Åstorp och Ängelholm, nedan kallat ägarkommunerna. 

Som ett led i ägarkommunernas aktiva bolagsstyrning beslutar ägar-            
kommunerna om ägardirektiv för NSR. Ägardirektivet ska kontinuerligt ses 
över så att innehållet i direktivet och framförallt bolagets mål är relevanta och 
ändamålsenliga. Ägardirektivet för NSR ändrades senast hösten 2015. Ett par av 
de mål som återfinns i ägardirektivet ska vara uppfyllda under 2020. Vidare har 
Höganäs kommun inträtt i NSR fullt ut. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 december 2020, § 245
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2020.
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-21
• Förslag till nytt ägardirektiv NSR

Yrkande
Robin Holmberg (M), Lars Nyander (S), Liss Böcker (C) och Patrik Ohlsson (SD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till reviderat ägardirektiv för NSR AB.

Beslutet ska expedieras till
Servicestöd Ekonomi & kvalitet
NSR
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KF § 9 Dnr. KS 2019/492  

Återrapportering av uppdrag att lämna förslag på 
en sammanhållen organisation för kommunens 
fordonspark

Ärendebeskrivning
Under 2017 genomfördes en utredning i syfte att skapa en gemensam fordonspark 
inom Ängelholms kommun för att få ett helhetsgrepp avseende administration, 
inköp och skötsel av samtliga fordon. Resultatet av denna utredning blev ett förslag 
att administration, hantering och skötsel av bilinnehavet skulle hanteras inom 
huvuduppdrag Samhälles Intraprenad. Detta blev dock aldrig verkställt fullt ut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 30 oktober 2019, § 127/2020, på nytt 
aktualiserat frågan och gett kommundirektören i uppdrag att lämna förslag på en 
sammanhållen organisation för kommunens fordonspark. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 december 2020, § 246
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020.
• Tjänstutlåtande daterat den 24 augusti 2020
• Uppdrag om en sammanhållen organisation för kommunens fordonspark 

daterad  14 september 2020
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 127/2020 den 30 oktober 2019.

Yrkande
Robin Holmberg (M), Mikael von Krassow (S), Tomas Fjellner (M), 
Liss Böcker (C), Charlotte Engblom-Carlsson (L), Anne-Marie Lindén (MP), 
Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD) och Jim Brithén (EP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att införa en sammanhållen organisation för kommunens fordonspark inom 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde per den 1 januari 2021, samt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.

Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KF § 10 Dnr. KS 2020/568 

Finansiering av nedsättning av årsavgift för 
serveringstillstånd och folköl

Ärendebeskrivning
Den tillförordnade miljö- och byggchefen har i tjänsteyttrande till Miljö- och 
tillståndsnämnden lyft frågan om nedsättning av årsavgifter för de verksamheter 
som har tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol och som har anmält 
försäljning av alkohol. Beslut har fattats i Miljö- och tillståndsnämnden den 26 
november om nedsättning av avgifterna och i Krisledningsnämnden kring frågan 
om finansiering.

Det finns 68 verksamheter med serveringstillstånd som debiteras 431 tkr i årlig 
tillsynsavgift. Därtill tillkommer 23 verksamheter som anmält försäljning av folköl 
vilka debiteras ca 70 tkr. Sammantaget uppgår alltså debiteringen till 501 tkr för 
2020.

Om inte Miljö- och tillståndsnämnden ska bära den uteblivna intäkten inom sin 
budget, så föreslås att finansiering sker genom en minskning av kommunens 
resultat i motsvarande mån.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 december 2020, § 247
• Tjänsteutlåtande daterad 2020-11-26
• Protokoll från Miljö- och tillståndsnämnden daterat 2020-11-26
• Protokoll från Krisledningsnämnden daterat 2020-11-26

Yrkande
Anders Davidsson (M), Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C) och 
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Åsa Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
ändringen att miljö- och tillståndsnämnden ska tillföras 431 tkr i budget 2020 
istället för 501 tkr. Lars Nyander (S) instämmer i Åsa Larssons yrkande. 
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Kommunfullmäktige
2021-01-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de båda framlagda yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning 
begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA.
Ledamot som vill bifalla yrkandet från Åsa Larsson (S) m.fl. röstar NEJ.

Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 10 NEJ-röster. Se bilaga 1.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att nedsättningen av tillsynsavgiften avseende serveringstillstånd och folköl 
finansieras genom minskning av årets resultat 2020 i motsvarande mån, samt

att tillföra Miljö- och tillståndsnämnden 501 tkr i budget 2020 för att kompensera 
de uteblivna intäkterna genom att belasta årets resultat 2020. 

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande som 
avslagits: ”Vi anser att de som ska omfattas av efterskänkningen av avgifterna är de 
verksamheter som har serveringstillstånd. Inte de som har tillstånd att sälja folköl.
Syftet med denna efterskänkning är att hjälpa en hårt drabbad näringsgren, 
krögarna. Inte för vanliga butiksverksamheter.”

Beslutet ska expedieras till
• SST Ekonomi & kvalitet
• Miljö- och tillståndsnämnden
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Kommunfullmäktige
2021-01-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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

SUMMA: 21 10 0
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KF § 11 Dnr. KS 2020/536  

Lönerevision 2020, fördelning av avsatta medel

Ärendebeskrivning
Avtalsförhandlingarna för 2020 är nu slutförda för samtliga avtalsområden. 
Servicestöd har arbetat fram ett underlag för att fördela de avsatta medlen utifrån 
de ökade lönekostnaderna per nämnd och huvuduppdrag.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens protokoll den 2 december 2020, § 248
• Tjänsteutlåtande daterat den 19 november 2020
• Bilaga fördelning lönerevisionen 2020

Yrkande
Robin Holmberg (M), Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom-
Carlsson (L) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att de 2 189 tkr som saknas i kommunstyrelsens reserv för lönerevision finansieras 
genom att belasta 2020 års resultat. 

Beslutet ska expedieras till
• Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
• Samtliga nämnder
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KF § 12 Dnr. KS 2020/454  

Försäljning av del av Ängelholm 5:59 till Kaa 
Fastighet AB

Ärendebeskrivning
Aktuell del av fastigheten Ängelholm 5:59, ägd av Ängelholms kommun, består 
enligt gällande detaljplan av kvartersmark för industri, se rött markerat område i 
kartskiss. Industrifastigheten Programmeraren 2 angränsar till aktuellt område. 
Ägaren till Programmeraren 2 (Kaa Fastighet AB) önskar köpa området (ca 5520 
m2) för att integrera marken i befintlig fastighet. 

Kommunen har upprättat en överenskommelse om fastighetsreglering som ägaren 
till Programmeraren 2 har undertecknat.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 december 2020, § 249
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020.
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 8 oktober 2020.
• Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 
• Kartskiss

Yrkande
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Åsa Larsson (S), Patrik Ohlsson (SD), 
Charlotte Engblom-Carlsson (L) och Jim Brithén (EP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering med 
Kaa Fastighet AB.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med överenskommelse om fastighetsreglering i 
original (3 exemplar).
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KF § 13 Dnr. KS 2020/449 

Köp av mark till förskola i Össjö

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-11 att en ny förskola ska etableras i Össjö, 
KS 2019/40. 

En lokaliseringsutredning för att finna en lämplig plats för förskola inom Össjö har 
tagits fram och resulterat i ett föreslaget område inom Össjö 31:13. Planbesked för 
förskola inom området behandlas i ärende KS 2020/475. 

Nuvarande fastighetsägare är positiv till lokaliseringen och ett köpekontrakt har 
tagits fram och är signerat av säljarna. Köpekontraktet är villkorat av att detaljplan 
för området tas fram och vinner laga kraft. Området som förvärvas är ca 5000 m2. 
Köpeskilling ska utgå med 20 kr/m2 vilket ger en beräknad köpeskilling på ca 
100 000 kronor. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 december 2020, § 250
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020.
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 16 oktober 2020
• Köpekontrakt del av Össjö 31:13 

Yrkande
Robin Holmberg (M), Lars Karlsson (S), Jim Brithén (EP), Liss Böcker (C),
Rasmus Waak Brunkestam (C), Linda Persson (KD), 
Charlotte Engblom-Carlsson (L), Patrik Ohlsson (SD) och Ola Carlsson (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att under förutsättning att positivt planbesked meddelas av kommunstyrelsen för 
del av Össjö 31:13 (KS 2020/475) godkänna upprättat köpekontrakt för del av 
Össjö 31:13, samt
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att Mark- och exploateringschef ges rätt att underteckna förnyat köpekontrakt 
under förutsättning att villkoren och köpeskillingen i avtalet är desamma. 

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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KF § 14 Dnr. KS 2016/896  

Plan för slutrapport -en långsiktig målbild för hållbar 
social integration

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav under 2017 sina fem beredningar uppdrag under det 
gemensamma paraplyet hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet. Beredning för lärande som arbetar med frågor kring utbildning och 
utveckling av Ängelholms skolor fick i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för 
hållbar social integration. Hur kan en väl fungerande förskola och skola samt 
föreningslivet minska utanförskapet och påverka både social och ekonomisk 
hållbarhet för nuvarande och kommande generationer?
Kommunfullmäktige tog den 29 oktober 2018 beslut om att förklara uppdraget 
slutfört och att överlämna beredningens slutrapport till kommunstyrelsen för 
handläggning.

Kommundirektören har därefter gett Huvuduppdragschefen för Lärande och familj 
i uppdrag att ta fram plan för slutrapport. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 13 januari 2021, § 3
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 december 2020.
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 30 oktober 2020
• Plan för slutrapport, daterad den 16 september 2020
• Beslut Kommunfullmäktige 2018-10-29
• Slutrapport, ”En långsiktig målbild för hållbar social integration – med fokus på 

barn och unga”

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Robin Holmberg (M), 
Charlotte Engblom-Carlsson (L), och Cornelis Huisman (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Patrik Ohlsson (SD) begär och beviljas lämna nedanstående protokollsanteckning. 

Jim Brithén (EP) yrkar att ärendet återremitteras för uppdatering av bilagor i 
beslutsunderlag.  
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Propositioner och omröstningar

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde eller återremitteras. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
bifaller att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna plan för slutrapport – ”En långsiktig målbild för hållbar social 
integration”, samt

att beakta ärendet i budgetarbetet inför Budget 2022 och plan 2023-2024.

Reservation
Jim Brithén (EP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna bifaller planen för slutrapporten, men vill påpeka att det 
fortsatta arbetet mot social hållbarhet i samhället behöver ett särskilt fokus på 
personer som är utlandsfödda. Detta är en starkt diversifierad grupp, men med en 
allt större andel utlandsfödda så ökar problemen med bristande assimilering. 
Därmed ökar också vikten av ett aktivt arbete mot att kommunens medborgare, 
trots olika bakgrund, ska känna samhörighet vad gäller ett gemensamt språk, 
gemensamma sociala koder och grundläggande gemensamma värderingar.

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Lärande och familj
• Huvuduppdrag Samhälle
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KF § 15 Dnr. KS 2020/550  

Köpekontrakt för del av Vilhelmsfält 2:2

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun ”Kommunen” och Arenabolaget i Ängelholm AB 
”Arenabolaget” träffade år 2019 en avsiktsförklaring om utveckling av Ängelholms 
Arenastad (Dnr KS 2019/268).

Parternas avsikt är att tillsammans, gemensamt och samordnat utveckla en 
Arenastad inom ett område som omfattar flera fastigheter. Vilhelmsfält 2:17 ägs av 
Arenabolaget och resterande del av Arenaområdet (del av Vilhelmsfält 2:2, 
Ängelholm 5:53 samt Ängelholm 5:16) ägs av Kommunen. Markbyten mellan 
parterna kommer att ske i flera steg efterhand som Arenastaden utvecklas.

Arenabolaget har för avsikt att uppföra en ny ishall för träningssyfte, en tillbyggnad 
till den befintliga Akademihallen. Ny ishall omfattar utöver område inom 
Vilhelmsfält 2:17 även del av kommunägda Vilhelmsfält 2:2. Beviljat bygglov för 
den nya ishallen vann laga kraft 2020-11-10, Dnr B 2020-000726.

Köpekontrakt har tagits fram och är undertecknat av Arenabolaget. Området som 
Arenabolaget förvärvar är ca 2800 m2. Köpeskillingen är 770 000 kronor och utgår 
från en extern värdering där uppskattat marknadsvärde för området bedöms vara 
275 kr/m2 tomtarea.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 13 januari 2021, § 4
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 december 2020.
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 26 november 2020
• Köpekontrakt - Del av Vilhelmsfält 2:2 med tillhörande bilagor

Yrkande
Robin Holmberg (M), Lars Nyander (S), Jim Brithén (EP), Johan Wifralius (SD), 
Liss Böcker (C), Eric Sahlvall (L) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna upprättat köpekontrakt för del av Vilhelmsfält 2:2.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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KF § 16 Dnr. KS 2020/534

Val till kommunfullmäktiges fasta beredning 1 
uppdrag om medborgardialog - utveckling av 
systematik och former

Ärendebeskrivning
Enligt fullmäktigeberedningarnas instruktion ska beredningarna bestå av 13 
ledamöter (varav 3 i presidiet). Ledamöterna väljs per uppdrag med möjlighet till 
omval. 

Kommunfullmäktige valde den 10 december 2018, § 284, beredningspresidier för 
åren 2019-2022. Fullmäktige behöver nu välja tio ledamöter till nya uppdraget i fast 
beredning 1. Uppdraget är på helårsbasis.  

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 9 december 2020.
• Inkomna nomineringar från partier

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ledamöter för uppdrag ”Medborgardialog – utveckling av systematik och 
former”, fast beredning 1, utse 

SD Niklas Andersson
M Britt-Inger Tinnert
M Maria Häggström
S Inger Nyrell
L Linus Eriksson
SD Göran Claesson
KD Jan-Olof Jönsson
S Johnny Dinh Nguyen
MP Anna Lonningen
Blågröna vakant tillsvidare
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Beslutet ska expedieras till
• De valda 
• Beredningskoordinator
• Nämndsekreterare/FMS
• HR Servicecenter
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KF § 17 Dnr. KS 2020/535

Val till kommunfullmäktiges fasta beredning 2 
uppdrag om social hållbarhet (helårsuppdrag)

Ärendebeskrivning
Enligt fullmäktigeberedningarnas instruktion ska beredningarna bestå av 13 
ledamöter (varav 3 i presidiet). Ledamöterna väljs per uppdrag med möjlighet till 
omval. 

Kommunfullmäktige valde den 10 december 2018, § 284, beredningspresidier för 
åren 2019-2022. Fullmäktige behöver nu välja tio ledamöter till nya uppdraget i fast 
beredning 2. Uppdraget är på helårsbasis.  

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2020-12-09
• Inkomna nomineringar från partier

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ledamöter för uppdrag ”social hållbarhet, fast beredning 2, utse

SD Bengt Bengtsson
M Anders Davidsson
M Agneta Gustafsson
S Torgny Bergström
C Sven Bergman
SD Bo Salomonsson
L Jan-Erik Bengtsson
V Sara Giga
KD Lennart Albertsson
S Kristina Coloka
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Beslutet ska expedieras till
• De valda
• Beredningskoordinator
• Nämnsekreterare/FMS
• HR Servicecenter  
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KF § 18 Dnr. KS 2020/593  

Entledigande samt val av ny ersättare i Nämnden för 
kultur, idrott och fritid efter Emmely Persson (KD)

Ärendebeskrivning
Emmely Persson (KD) har inkommit med avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Nämnden för kultur, idrott och fritid. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Emmely Persson (KD) inkommen den 20 november 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Emmely Persson (KD) från uppdraget som ersättare i Nämnden för 
kultur, idrott och fritid, samt

att utse Cecilia Billqvist (KD) till ny ersättare i Nämnden för kultur, idrott och 
fritid. 

Beslutet ska expedieras till
• Emmely Persson
• Cecilia Billqvist
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 19 Dnr. KS 2020/596  

Entledigande samt val av ny ledamot i Nämnden för 
kultur, idrott och fritid efter Anton Nyroos (S)

Ärendebeskrivning
Anton Nyroos (S) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ledamot i Nämnden 
för kultur, idrott och fritid. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Anton Nyroos, inkommen den 8 december 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Anton Nyroos (S) från uppdraget som ledamot i Nämnden för kultur, 
idrott och fritid, samt

att till ny ledamot i Nämnden för kultur, idrott och fritid utse Tommy Jönsson (S).  

Beslutet ska expedieras till
• Anton Nyroos
• Tommy Jönsson
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-01-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 20 Dnr. KS 2020/598 

Entledigande samt val av ersättare för Tommy 
Jönsson (S) gällande uppdrag som ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendebeskrivning
Tommy Jönsson (S) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Tommy Jönsson, inkommen den 11 december 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Tommy Jönsson (S) från uppdraget som ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden, samt

att till ny ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden utse Anton Nyroos (S).

Beslutet ska expedieras till
• Tommy Jönsson 
• Anton Nyroos
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-01-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 21 Dnr. KS 2020/597  

Avsägelse från Kimme Rosenqvist (EP) gällande 
uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Kimme Rosenqvist har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Kommunfullmäktig från EngelholmsPartiet. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Kimme Rosenqvist, inkommen den 28 november 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Kimme Rosenqvist från uppdraget som ersättare i 
Kommunfullmäktige representerande EngelholmsPartiet, samt

att begära ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen för ny ersättare i 
Kommunfullmäktige. 

Beslutet ska expedieras till
• Länsstyrelsen
• Kimme Rosenqvist
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-01-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 22 Dnr. KS 2020/543

Skrivelse från Helena Nettéus till Länsstyrelsen 
gällande avsägelse från EngelholmsParitiets lista för 
val av uppdrag i kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit från Helena Nettéus med avsägelse från EngelholmsPartiets 
lista för val av uppdrag i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Skrivelse från Helena Nettéus, inkommen den 17 november 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att notera avsägelsen från Helena Nettéus, samt

att översända avsägelsen till Länsstyrelsen. 

Beslutet ska expedieras till
• Länsstyrelsen
• Helena Nettéus



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-01-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 23 Dnr. KS 2020/537  

Val av ledamot tillika 1 vice ordförande i Valnämnden 
på vakant plats (M)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2020 att entlediga Hasse Persson 
(M) från uppdraget som ledamot och 1 v ordförande i Valnämnden samt att lämna 
uppdraget vakant tillsvidare. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 23 november 2020, § 226.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Cornelis Huisman (M) till ny ledamot och 1 vice ordförande i Valnämnden. 

Beslutet ska expedieras till
• Cornelis Huisman
• Valnämnden
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-01-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 24 Dnr. KS 2020/493,  

Val av ledamot i Familje- och utbildningsnämnden på 
vakant plats (M)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020 att entlediga Jan-Olof Sewring 
(M) från uppdraget som ledamot i Familje- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 oktober 2020, § 209. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att till ny ledamot i Familje- och utbildningsnämnden utse Martin Hultberg (M), 
samt

att till ny andre ersättare Christel Steineck (M). 

Beslutet ska expedieras till
• Martin Hultberg
• Christel Steineck
• Länsstyrelsen
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-01-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 25 Dnr. KS 2020/537

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2020 att entlediga Hasse Persson 
(M) från uppdraget som ersättare i Familje- och utbildningsnämnden samt att 
tillsvidare lämnat uppdraget vakant. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 23 november 2020, § 226

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att till ny ersättare i Familje- och utbildningsnämnden utse Tonny Arvidsson (M). 

Beslutet ska expedieras till
• Tonny Arvidsson
• Familje- och utbildningsnämnden
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-01-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 26 Dnr. KS 2021/23

Entledigande och val av ersättare för Linda Liberg (M) 
gällande uppdrag som ersättare i Samhällsbyggnads-
nämnden

Ärendebeskrivning
Linda Liberg (M) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Linda Liberg, inkommen den 9 januari 2021. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Linda Liberg (M) från uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnads-
nämnden, samt

att tillsvidare lämna uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden vakant. 

Beslutet ska expedieras till
• Linda Liberg
• Samhällsbyggnadsnämnden
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-01-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 27 Dnr. KS 2021/24

Avsägelse från Dan Nordström (M) gällande uppdraget 
som ersättare i Valnämnden

Ärendebeskrivning
Dan Nordström (M) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Valnämnden. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Dan Nordström, inkommen den 15 januari 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Dan Nordström (M) från uppdraget som ersättare i Valnämnden, 
samt

att tillsvidare lämna uppdraget som ersättare i Valnämnden vakant. 

Beslutet ska expedieras till
• Dan Nordström
• Valnämnden
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-01-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 28 Dnr. KS 2021/33

Avsägelse från Martin Sjösten (S) gällande uppdrag 
som ersättare i Nämnden för omsorg och stöd

Ärendebeskrivning
Martin Sjösten (S) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i Nämnden 
för omsorg och stöd. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Marin Sjösten, inkommen den 14 januari 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Martin Sjösten (S) från uppdraget som ersättare i Nämnden för 
omsorg och stöd, samt

att tillsvidare lämna uppdraget som ersättare (S) i Nämnden för omsorg och stöd 
vakant. 

Beslutet ska expedieras till
• Martin Sjösten
• Nämnden för omsorg och stöd
• HR Servicecenter 
• Nämndsekreterare/FMS



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2021-01-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 29 Dnr. KS 2021/40 

Val till styrelsen för Ängelholms Stadshus AB 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020 § 202 att godkänna upprättat 
förslag till bolagsordning för Ängelholms Stadshus AB. Enligt bolagsordningen ska 
styrelsen för Ängelholms Stadshus AB vara personunion med kommunstyrelsens 
arbetsutskott. För att förtydliga att styrelsen är vald av kommunfullmäktige så görs 
ytterligare ett val i dag för att göra det tydligt med namn på ledamöter och ersättare.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter, ersättare och presidium 
till styrelse för Ängelholms Stadshus AB: 
 
ledamöter  
M Robin Holmberg 
C Liss Böcker 
S Lars Nyander 
KD Linda Persson 
SD Patrik Ohlsson 
 
ersättare 
M Ola Carlsson 
MP Karl-Otto Rosenqvist 
L Eric Sahlvall 
S Åsa Larsson 
SD Johan Wifralius 
 
presidium  
M Robin Holmberg, ordförande 
C Liss Böcker, 1 vice ordförande 
S Lars Nyander, 2 vice ordförande 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2021-01-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Berörda ledamöter och ersättare 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-01-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 30 Dnr. KS 2021/41

Motion från Sverigedemokraterna rörande 
skyltprogram

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) har lämnat in en motion med förslag 
att kommunens skyltprogram revideras med inspiration av motionens intentioner. 
Motionärerna anser att dokumentet behöver förtydligas och bli mer formaliserat.

Beslutsunderlag
Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD), inkommen den 21 januari 2021. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet ska expedieras till
• kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-01-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 31

Anmälningsärenden

Krisledningsnämndens protokoll 201118, 201126, 
201203, 201216, 201228 och 210113

KS 2020/195

Kommunrevisionens protokoll 201111 och 201216 KS 2020/144
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