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Beslutande
Ledamöter Parti Ersättare
Robin Holmberg                          (M)                                               
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               
Christina Hanstål                       (M)                                               
Tomas Fjellner                          (M)       Göran Larsson                           
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               
Ingela Sylwander                        (M)                                               
Ola Carlsson                            (M)                                               
Maija Rampe                             (M)                                               
Anders Davidsson                        (M)                                               
Rune Johansson                          (M)       Alf Carlsson                            
Cornelis Huisman                        (M)                                               
Johnny Hagman                       (M)       Agneta Normann                          
Karl-Erik Asp                           (M)                                               
Susanne Resmark                         (M)       Maths Kjellin                           
Per Skantz                              (M)                                               
Liss Böcker                             (C)                                               
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               
Carl-Gustaf Gudmundsson ej § 234 p.g.a. jäv                (C)        Ann Hörnebrant Sturesson § 234                                       
Lennart Nilsson                         (C)                                               
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               
Eric Sahlvall                           (L)                                               
Anita Rosén                             (L)       Kerstin Lingebrant Vinka                     
Linda Persson                           (KD)                                              
Petra Oddson                            (KD)      Lennart Engström                        
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              
Helena Böcker                           (MP)                                              
Lars Nyander                            (S)                                               
Åsa Larsson                             (S)                                               
Mikael von Krassow                      (S)                                               
Emma Yngvesson                          (S)                                               
Magnus Jonsson                          (S)                                               
Lars Carlsson                           (S)                                               
Susanne Jönsson                         (S)       Johnny Dinh-Kien Nguyen                 
Fanny Krumlinde Handreck       (S)       Sofia Gunnarsson                        
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               
Tommy Jönsson                         (S)       Sven Dahlberg                           
Ale Holm                                (S)                                               
Susanne Sandström                       (V)                                               
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              
Niklas Andersson                        (SD)                                              
Anders Ingvarsson                       (SD)                                              
Karin Jansson                           (SD)                                              
Mats Sahlin                             (SD)      Bo Salomonsson                          
Pontus Myrenberg                        (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Alexander Johnsson                      (SD)                                              
Rose-Marie Broman                       (SD)                                              
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              
Lazze Ohrberg                           (EP)      Magnus Jonsson                          
Måns Irhammar                           (EP)      Jan Anders Brundin                      
Inger Rengstedt                         (EP)                                              
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

226 Val av justerare

227 Föredragningslistan

228 Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) 
från Patrik Ohlsson (SD) om hur kommunens elbilar klarat kylan

2021/484

229 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) från 
Lars Nyander (S) om den planerade grundskolan i Munka Ljungby

2021/493

230 Presentation av kommunfullmäktiges fasta beredning 2 slutrapport om 
social hållbarhet (se ärende 4) - Berednigens presidium informerar

231 Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 Social hållbarhet 
(helårsuppdrag 2021)

2020/535

232 Revidering av ägardirektiv samt bolagspolicy  för Ängelholmshem och 
Ängelholmslokaler 2021

2021/43

233 Ny finanspolicy och införande av koncernbank 2021/377

234 Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken 2020/548

- Utgick! Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa 
parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med 
Hembygdsföreningen.

2020/583

- Utgick! Motion från Susanne Jönsson (S) om skate- och kickboardpark i 
Munka Ljungby

2021/201

235 Motion från Patrik Ohlsson m fl (SD) om uppdatering av riktlinjer för 
flaggning

2020/396

236 Försäljning av Vejby 242:11 till Vejby Fastighetsservice AB 2021/394

237 Förnyat tomtpris för kommunala bostadstomter i Hjärnarp 2021/409

238 Förnyad markanvisning till Wästbygg beträffande fastigheten Spjutet 1 2021/410
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239 Försäljning av del av Släggan 3 till SiNi Munka-Ljungby Fastigheter AB 2021/414

240 Försäljning av Spiken 7 till Öresundskraft AB 2021/415

241 Justering av den politiska organisationen från och med 1 januari 2022 2018/497

242 Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade motioner äldre än 1 
år

2019/577

- Utgick! Revisionsplan och granskningsplan för kommunrevisionen 
2022

2021/475

243 Val till kommunfullmäktiges fasta beredning 1 uppdrag ekonomisk 
hållbarhet

2021/468

244 Val till kommunfullmäktiges fasta beredning 2 fortsatt uppdrag 
färdplan mot social hållbarhet

2020/535

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

2021/325

- Utgick! Val av ledamot i kommunfullmäktiges fasta beredning 1 på 
vakant plats efter Arne Jönsson (S)

2021/399

246 Nominering av nämndeman (M) vid Helsingborgs Tingsrätt efter Maija 
Rampe (M)

2021/403

247 Val av ersättare i Nämnden för kultur, idrott och fritid på vakant plats 
efter Cecilia Skanåker Billqvist (KD)

2021/442

248 Entledigande av Anders Ingvardsson (SD) från uppdrag som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden

2021/491

249 Entledigande av Pontus Myrenberg (SD) från uppdraget som ersättare 
i nämnden för kultur, idrott och fritid

2021/494

250 Motion från Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S) om 
multisportarenor på kommunens skolor

2021/503

251 Motion från Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S) om en 
mötesplats i Munka Ljungby

2021/502

252 Anmälningsärenden
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KF § 226

Val av justerare

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter att jämte ordföranden 
justera protokollet tisdag den 28 december kl. 15:00: Liss Böcker (C) och Inger 
Rengstedt (EP).
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KF § 227

Föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar:

Följande ärenden tillkommer:
Ärende 27 ”Presentation av kommunfullmäktiges fasta beredning 2 slutrapport om 
social hållbarhet” flyttas upp och behandlas före beslutsärende 4. 

Ärende 28 ”Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) 
från Patrik Ohlsson (SD) om hur kommunens elbilar klarat kylan” behandlas under 
punkt 3 Interpellationer och frågor. 

Ärende 29 ”Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) 
från Lars Nyander (S) om den planerade grundskolan i Munka Ljungby” flyttas upp 
och behandlas under punkt 3 Interpellationer och frågor.

Ärende 31 ”Motion från Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S) om 
multisportarenor på kommunens skolor” behandlas under punkt 25 Inkomna 
motioner. 

Ärende 32 ”Motion från Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S) om en 
mötesplats i Munka Ljungby” behandlas under punkt 25 Inkomna motioner. 

Ärende 30 ”Entledigande av Anders Ingvarsson (SD) från uppdrag som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden” behandlas under rubrik Valärenden efter punkt 24.

Ärende 33 ”Entledigande av Pontus Myrenberg (SD) från uppdraget som ersättare i 
nämnden för kultur, idrott och fritid” behandlas under rubrik Valärenden efter 
punkt 24.

Följande ärenden utgick:
Ärende 8 ”Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter vid 
Hembygdsparkens parkering i dialog med Hembygdsföreningen” utgick eftersom 
ärende 7 ”Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken” återremitterades. 

Ärende 9 ”Motion från Susanne Jönsson (S) om skate- och kickboardpark i Munka 
Ljungby” utgick då motionären inte närvarar vid dagens sammanträde. 
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Ärende 18 ”Revisionsplan och granskningsplan för kommunrevisionen 2022” utgår 
och är tillbakasänt för mer bearbetning.

Ärende 22 ”Val till kommunfullmäktiges fasta beredning 1 uppdrag ekonomisk 
hållbarhet” utgår eftersom det ingår i ärende 19.
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KF § 228 Dnr. KS 2021/484

Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Robin 
Holmberg (M) från Patrik Ohlsson (SD) om hur 
kommunens elbilar klarat kylan

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har ställt en fråga till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Tomas Fjellner (M) om hur kommunens elbilar har klarat kylan: 

 Har liknande problem (frågeställaren anger Laholm, Falkenberg och Halmstad) 
upplevts med Ängelholms kommuns elbilar under denna månas vinterväder 
eller tidigare, t.ex. inom hemtjänsten?

 Om ja, så följdfråga: Hur har det lösts och vilka planer finns på hur sådana 
problem ska hanteras framöver? 

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

Patrik Ohlsson (SD) tackar för svaret. 

Beslutsunderlag
Fråga från Patrik Ohlsson (SD), inkommen den 13 december 2021.
Svar från Robin Holmberg (M), upprättat den 17 december 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse frågan besvarad. 

Beslutet ska expedieras till
• Patrik Ohlsson
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KF § 229 Dnr. KS 2021/493

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Robin 
Holmberg (M) från Lars Nyander (S) om den planerade 
grundskolan i Munka Ljungby

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Robin 
Holmberg (M) om hur långt processen kommit för när den planerade grundskolan i 
Munka Ljungby förväntas stå färdig.   

Robin Holmberg (M) svarar muntligt: Detaljplanearbetet för skolan i Munka 
Ljungby pågår och befinner sig mellan samråd och granskning. Under samrådet, 
som har ägt rum under 2021, inkom synpunkter från Trafikverket om behov av 
vidare utredningar gällande trafiksituationen på det statliga vägnätet. Under hösten 
2021 har en ny trafikutredning tagits fram som föreslår en rad åtgärder för att 
säkerställa god kapacitet på Trafikverkets vägar samt säkerställa trygga och säkra 
skolvägar för oskyddade trafikanter. Innan detaljplanen går ut på granskning måste 
dessa åtgärder förankras med Trafikverket, detta arbete pågår just nu. Tanken är att 
detaljplanen ska ut på granskning under första kvartalet 2022. Om allt går väl så har 
vi en antagen och lagakraftvunnen plan under hösten 2022.

Lars Nyander (S) tackar för svaret.

Beslutsunderlag
Fråga från Lars Nyander (M), inkommen den 17 december 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse frågan besvarad. 

Beslutet ska expedieras till
• Lars Nyander
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KF § 230

Presentation av slutrapport om social hållbarhet 

Ärendebeskrivning
Presidiet i kommunfullmäktiges fasta beredning 2; ordföranden Anne-Marie Lindén 
(MP), 1 vice ordförande Owe Johanson (M) och 2 vice ordförande Mikael von 
Krassow (S) presenterar beredningens slutrapport om social hållbarhet. 

Fullmäktige beslutade 2020 om uppdrag för beredning 2 om social hållbarhet 
under 2021 med möjlighet till förlängning. 
Syftet är att i samverkan med profession ge förslag om politisk viljeriktning och 
stödja i de inledande stegen i framtagandet av en övergripande färdplan för 
kommunens sociala hållbarhetsarbete enligt fullmäktiges beslut § 125, som  innebär 
att vi behöver arbeta tillsammans.

Ordföranden tackar för presentationen. 
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KF § 231 Dnr. KS 2020/535

Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 Social 
hållbarhet (helårsuppdrag 2021)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 att ge kommunfullmäktiges fasta 
beredning 2 i uppdrag att utreda och analysera frågan om social hållbarhet och en 
färdplan att uppnå de globala målen.  

Beredningen fick i uppdrag att initialt leda de första stegen mot en färdplan för social 
hållbarhet i Ängelholms kommun, genom definition av målbild och kartläggning av 
kommunens hälsoläge. Det är nu dags att rapportera och beskriva årets arbete och 
dess slutsatser för detta arbete som inneburit ett nytt arbetssätt med mycket nära 
kontakt med tjänsteorganisationen, och där det inte var en klassisk slutrapport som 
beslutades att lämnas in utan något annat. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2021
• Överlämning uppdrag social hållbarhetsberedning 2021
• Social kartläggning social hållbarhet
• Sammanställning medborgardialoger 

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse uppdraget för 2021 slutfört. 

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Kommunfullmäktiges fasta beredning 2
• Beredningskoordinator
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KF § 232 Dnr. KS 2021/43

Revidering av ägardirektiv samt bolagspolicy  för 
Ängelholmshem och Ängelholmslokaler 2021

Ärendebeskrivning
Ägardirektiven för de bolag som ägs av Ängelholms Stadshus AB behöver 
uppdateras med anledning av införande av koncernbank samt att det finns behov 
av att tydliggöra uppdrag och roller mellan kommun och bolag.

Därutöver behöver även en skrivning i bolagspolicyn uppdateras som berör VD-
rekrytering i bolagen.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 1 december 2021, § 221
• Policy om kommunala bolag
• Ägardirektiv, Kommunala bolag i Ängelholms kommun

Yrkande
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till reviderade 
ägardirektiv och policy, men återremiss av punkt 5.1 och 5.2 gällande ägardirektiv 
för AB Ängelholmslokaler för ytterligare beredning.  

Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till andra att-saten i förslag till beslut samt yrkar 
vidare på följande ändringar i ägardirektivet:
Under kapitel 4.1 "Bolagets syfte och ändamål" används ordet "integration". Vi vill 
att detta ord byts ut mot "inkludering".
Under 4.2 "Mål för AB Ängelholmshem" i kolumnen "Bolagets mål" vill vi stryka 
det som står om ansvaret för nyanlända. 
Under 4.2 "Mål för AB Ängelholmshem" i kolumnen "Bolagets mål" vill vi stryka 
bolagsmålet "Ängelholmshem ska bejaka mångfald".
Under 5.2 "Mål för AB Ängelholmslokaler" i kolumnen "Bolagets mål" vill vi 
stryka bolagsmålet "Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald".

Proposition och omröstning
Ordförande Elisabeth Kullenberg (M) ställer proposition på dels Robin Holmbergs 
(M) yrkande, dels Patrik Ohlssons (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
godkänner Robin Holmbergs yrkande. 
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Omröstning begärs och genomförs. Den som vill bifall Robin Holmbergs (M) 
yrkande röstar JA. Den som vill bifalla Patrik Ohlssons (SD) yrkande röstar NEJ. 
Av 50 närvarande ledamöter röstar 42 JA och 8 NEJ. Se omröstningslista 1.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa förslag till reviderade ägardirektiv för kommunala bolag i Ängelholms 
kommun,

att fastställa förslag till reviderad policy om kommunala bolag, samt

att återremittera punkt 5.1 och punkt 5.2 gällande ägardirektiv för AB 
Ängelholmslokaler för ytterligare beredning. 

Reservation
Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om att följande 
ändringar borde ha gjorts i ägardirektivet för AB Ängelholmshem: 

Under kapitel 4.1 "Bolagets syfte och ändamål" används ordet "integration". Vi vill 
att detta ord byts ut mot "inkludering".

Under 4.2 "Mål för AB Ängelholmshem" i kolumnen "Bolagets mål" vill vi stryka 
det som står om ansvaret för nyanlända, och menar att det räcker med det som står 
om lägenheter för särskilda behov. Det täcker rimligen även nyanlända, ifall sådana 
skulle anses ha särskilda behov.

Under 4.2 "Mål för AB Ängelholmshem" i kolumnen "Bolagets mål" vill vi stryka 
målet "Ängelholmshem ska bejaka mångfald". Egentligen tycker vi rubriken kunde 
varit kvar om målbeskrivningen handlat om något annat än rekrytering, men där 
menar vi att endast kompetens skall beaktas. Vid lika kompetens vill vi inte att 
någon ska riskera att missgynnas, av skälet att denne inte anses uppfylla 
mångfaldsaspekter.

Under 5.2 "Mål för AB Ängelholmslokaler" i kolumnen "Bolagets mål" vill vi 
stryka målet "Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald". Egentligen tycker vi 
rubriken kunde varit kvar om målbeskrivningen handlat om något annat än 
rekrytering, men där menar vi att endast kompetens skall beaktas. Vid lika 
kompetens vill vi inte att någon ska riskera att missgynnas, av skälet att denne inte 
anses uppfylla mångfaldsaspekter.
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Beslutet ska expedieras till
• SST Ekonomi & kvalitet
• Ängelholms Stadshus AB
• AB Ängelholmshem
• AB Ängelholmslokaler
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  Omröstningslista 1
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Christina Hanstål                       (M)                                               X    
Tomas Fjellner                          (M)       Göran Larsson                           X    
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)       Alf Carlsson                            X    
Cornelis Huisman                        (M)                                               X    
Johnny Hagman                       (M)       Agneta Normann                          X    
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X    
Susanne Resmark                         (M)       Maths Kjellin                           X    
Per Skantz                              (M)                                               X    
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)                                               X    
Lennart Nilsson                         (C)                                               X    
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)       Kerstin Lingebrant                      X    
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      Lennart Engström                        X    
Lars Nyander                            (S)                                               X    
Åsa Larsson                             (S)                                               X    
Mikael von Krassow                      (S)                                               X    
Emma Yngvesson                          (S)                                               X    
Magnus Jonsson                          (S)                                               X    
Lars Carlsson                           (S)                                               X    
Susanne Jönsson                         (S)       Johnny Dinh-Kien Nguyen                 X    
Fanny Krumlinde Handreck       (S)       Sofia Gunnarsson                        X    
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               X    
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               X    
Tommy Jönsson                         (S)       Sven Dahlberg                           X    
Ale Holm                                (S)                                               X    
Susanne Sandström                       (V)                                               X    
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              X    
Helena Böcker                           (MP)                                              X    
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X   
Niklas Andersson                        (SD)                                              X   
Anders Ingvarsson                       (SD)                                              X   
Karin Jansson                           (SD)                                              X   
Mats Sahlin                             (SD)      Bo Salomonsson                          X   
Pontus Myrenberg                        (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X   
Rose-Marie Broman                       (SD)                                              X   
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X   
Lazze Ohrberg                           (EP)      Magnus Jonsson                          X    
Måns Irhammar                           (EP)      Jan Anders Brundin                      X    
Inger Rengstedt                         (EP)                                              X    

Summa: 42 8 -
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KF § 233 Dnr. KS 2021/377

Ny finanspolicy och införande av koncernbank

Ärendebeskrivning
Gällande finanspolicy löper ut vid årsskiftet 2021/2022. Uppdatering har skett 
utifrån förutsättningen att koncernbank ska införas. Därutöver har en stor mängd 
justeringar gjorts i texten, vilka framgår av rödmarkerad respektive överstruken 
text.

En koncernbank innebär att Ängelholms kommun lånar upp för samtliga 
likviditetsbehov som finns inom koncernen (för majoritetsägda bolag). Idag lånar 
respektive bolag själv inom den borgensram som kommunfullmäktige årligen 
fastställer. Genom att samordna upplåningen kan hela koncernens likviditetsbehov 
beaktas i en helhet och bättre lånevillkor kan uppnås. Genom en samordning så 
synliggörs också riskerna i upplåningen utifrån ett helhetsperspektiv. 

Kommunfullmäktige har 2020-10-26 fattat ett inriktningsbeslut om att införa en 
koncernbank.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 1 december 2021, § 222
• Förslag till reviderad Finanspolicy för Ängelholms kommun 2022-2031
• Version av finanspolicyn där ändringar framgår

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till ny finanspolicy att gälla från och med 
2022-01-01,

att införa koncernbank som omfattar Ängelholms Stadshus AB och dess 
majoritetsägda bolag. Koncernbanken är organisatoriskt placerad i Ängelholms 
kommun, Servicestöd,
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att för koncernen (Ängelholms kommun samt Ängelholms Stadshus AB och dess 
majoritetsägda bolag) får den externa låneskulden år 2022 uppgå till maximalt 4 844 
mnkr och inom denna ram får omsättning och nyupplåning ske av kom-
munstyrelsen. Detta utgör den högsta nivån för upplåning inom koncernbanken 
inkluderat bolagens tidigare upplåning där kommunen lämnat borgen.

Beslutet ska expedieras till
• SST, Ekonomi & kvalitet
• Ängelholms Stadshus AB
• AB Ängelholmshem
• AB Ängelholmslokaler
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KF § 234 Dnr. KS 2020/548

Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken

Ärendebeskrivning
Hembygdsparken utgör ett viktigt besöksmål i Ängelholms kommun. En 
samverkansöverenskommelse har tagits fram avseende Hembygdsparken. Den 
föreslås gälla för tre parter: Ängelholms Hembygdsförening, Ängelholms kommun 
och Ängelholms Näringsliv. 

Syftet med samverkansöverenskommelsen är att beskriva hur parterna ska verka för 
att bevara och utveckla besöksmålet samt tydliggöra respektive parts ansvar och 
åtaganden, som grund för ekonomiskt stöd. Överenskommelsen avser främja, 
utveckla och fördjupa samarbetet mellan parterna för att säkerställa 
Hembygdsparkens fortlevnad och vidareutveckla verksamheten.

Samverkansöverenskommelsen föreslås ersätta tidigare överenskommelse om 
skötsel och det årliga bidrag som betalats ut via budget. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 1 december 2021, § 223
• Tjänsteutlåtande Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken, daterat den 

26 oktober 2021
• Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken

Jäv
På grund av jäv deltar inte Carl-Gustaf Gudmundsson (C) i handläggning och 
beslut i detta ärende. Ann Hörnebrant Sturesson (C) tjänstgör i Carl-Gustaf 
Gudmundssons ställe. 

Yrkande
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Ingela Sylwander (M), Charlotte Engblom-
Carlsson (L), Linda Persson (KD), Anders Davidsson (M), Cornelis Huisman (M), 
Rasmus Waak Brunkestam (C), Karl-Erik Asp (M), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut, att godkänna samverkansöverenskommelse 
om Hembygdsparken mellan parterna Ängelholms Hembygdsförening, 
Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv.
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Patrik Ohlsson (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för omarbetning 
av förslaget till avgiftsbelagd parkering, i andra hand att ärendet avslås. 

Kommunfullmäktige bifaller Lars Nyanders (S) yrkande om fem minuters 
ajournering av sammanträdet.  

Sammanträdet återupptas och Lars Nyander (S) yrkar att ärendet återemitteras för 
omarbetning av förslaget till avgiftsbelagd parkering. 

Proposition och omröstning
Ordförande Elisabeth Kullenberg (M) ställer proposition på om ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras. Ordföranden finner att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: JA-röst för bifall till 
att ärendet ska avgöras idag och NEJ-röst för att ärendet ska återremitteras. Av de 
50 beslutande röstar 28 JA, 21 NEJ och 1 ledamot avstår från att rösta. Se 
omröstningslisa 2. Minst en tredjedel av de beslutande ledamöterna har begärt 
återremiss vilket innebär att ärendet ska återremitteras genom s.k. minoritets-
återremiss. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera ärendet för omarbetning av förslaget till avgiftsbelagd parkering 
vid Hembygdsparken.

Beslutet ska expedieras till
• kommunstyrelsen
• kommundirektörens stab, chefsstrateg 
• samhällsbyggnadsnämnden
• nämnden för kultur, idrott och fritid
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Omröstningslista 2
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Christina Hanstål                       (M)                                               X    
Tomas Fjellner                          (M)       Göran Larsson                           X    
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)       Alf Carlsson                            X    
Cornelis Huisman                        (M)                                               X    
Johnny Hagman                           (M)       Agneta Normann                          X    
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X    
Susanne Resmark                         (M)       Maths Kjellin                           X    
Per Skantz                              (M)                                               X    
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ann Hörnebrant Sturesson X    
Lennart Nilsson                         (C)                                               X    
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)       Kerstin Lingebrant                      X    
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      Lennart Engström                        X    
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)                                               X   
Lars Carlsson                           (S)                                               X   
Susanne Jönsson                         (S)       Johnny Dinh-Kien Nguyen                 X   
Fanny Krumlinde Handreck                (S)       Sofia Gunnarsson                        X   
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               X   
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               X   
Tommy Jönsson                           (S)       Sven Dahlberg                           X   
Ale Holm                                (S)                                               X   
Susanne Sandström                       (V)                                               X   
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              X    
Helena Böcker                           (MP)                                              X    
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X   
Niklas Andersson                        (SD)                                              X   
Anders Ingvarsson                       (SD)                                              X   
Karin Jansson                           (SD)                                              X   
Mats Sahlin                             (SD)      Bo Salomonsson                          X   
Pontus Myrenberg                        (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        - - -
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X   
Rose-Marie Broman                       (SD)                                              X   
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X   
Lazze Ohrberg                           (EP)      Magnus Jonsson                          X    
Måns Irhammar                           (EP)      Jan Anders Brundin                      X  
Inger Rengstedt                         (EP)                                              X    

Summa: 28
§

21 1
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KF § 235 Dnr. KS 2020/396

Motion från Patrik Ohlsson m fl (SD) om uppdatering 
av riktlinjer för flaggning

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD), Johan Wifralius (SD), Anders Ingvarsson (SD) och Alexander 
Johnssson (SD) har den 25 augusti 2020 inkommit med en motion om att 
dokumentet för riktlinjer för flaggning på kommunala flaggstänger kompletteras 
med en text som fastslår att flaggning på kommunens flaggstänger endast får ske 
med flaggor som är politiskt och religiöst obundna/neutrala. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 1 december 2021, § 229
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, den 21 oktober 2021
• Motion från Patrik Ohlsson (SD) med flera om uppdatering av riktlinjer för 

flaggning, den 6 augusti 2020
• Gällande Riktlinjer för flaggning vid Stadshuset i Ängelholm, den 5 april 2017

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Maija Rampe (M), Lars Nyander (S), Susanne Sandström (V), Åsa Larsson (S), 
Liss Böcker (C), Charlotte Engblom-Carlsson (L) och Helena Böcker (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, d.v.s. att avslå motionen.

Proposition och omröstning
Ordförande Elisabeth Kullenberg (M) ställer proposition på dels 
kommunstyrelsens förslag till beslut, dels bifall till motionen och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning 
begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: JA-röst för bifall till 
kommunstyrelsens förslag och NEJ-röst för bifall motionen. Omröstningen utfaller 
med 42 JA-röster och 8 NEJ-röster. Se omröstningslista 3.
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Kommunfullmäktige bifaller därmed kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen. 

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet:
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen, eftersom vi endast vill
se neutrala och opolitiska flaggor på kommunens flaggstänger, främst
kommunflaggan, svenska flaggan och utländska flaggor vid utländska besök som
t.ex. vänortsbesök. Motionen är väckt på förekommen anledning, eftersom vi
noterat att flaggning med politisk laddning förekommer med jämna mellanrum på
kommunens flaggstänger.

Beslutet ska expedieras till
• Motionärerna
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 Omröstningslista 3
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Christina Hanstål                       (M)                                               X    
Tomas Fjellner                          (M)       Göran Larsson                           X    
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson                          (M)       Alf Carlsson                            X    
Cornelis Huisman                        (M)                                               X    
Johnny Hagman                           (M)       Agneta Normann                          X    
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X    
Susanne Resmark                         (M)       Maths Kjellin                           X    
Per Skantz                              (M)                                               X    
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)                                               X    
Lennart Nilsson                         (C)                                               X    
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)       Kerstin Lingebrant                      X    
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      Lennart Engström                        X    
Lars Nyander                            (S)                                               X    
Åsa Larsson                             (S)                                               X    
Mikael von Krassow                      (S)                                               X    
Emma Yngvesson                          (S)                                               X    
Magnus Jonsson                          (S)                                               X    
Lars Carlsson                           (S)                                               X    
Susanne Jönsson                         (S)       Johnny Dinh-Kien Nguyen                 X    
Fanny Krumlinde Handreck                (S)       Sofia Gunnarsson                        X    
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               X    
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               X    
Tommy Jönsson                           (S)       Sven Dahlberg                           X    
Ale Holm                                (S)                                               X    
Susanne Sandström                       (V)                                               X    
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              X    
Helena Böcker                           (MP)                                              X    
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X   
Niklas Andersson                        (SD)                                              X   
Anders Ingvarsson                       (SD)                                              X   
Karin Jansson                           (SD)                                              X   
Mats Sahlin                             (SD)      Bo Salomonsson                          X   
Pontus Myrenberg                        (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X   
Rose-Marie Broman                       (SD)                                              X   
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X   
Lazze Ohrberg                           (EP)      Magnus Jonsson                          X    
Måns Irhammar                           (EP)      Jan Anders Brundin                      X    
Inger Rengstedt                         (EP)                                              X    

Summa: 42 8 0
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KF § 236 Dnr. KS 2021/394

Försäljning av Vejby 242:11 till Vejby 
Fastighetsservice AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Vejby 242:11 är belägen i Vejby industriområde, Vejbystrand.

Vejby Fastighetsservice AB ska förvalta fastigheter i Ängelholms kommun med 
omnejd. Genom att förvärva Vejby 242:11 inom detaljplanerat verksamhetsområde 
i Vejby industriområde kan bolaget utveckla sin verksamhet.

Vejby Fastighetsservice AB har för avsikt att uppföra en byggnad för lager och 
kontor. På sikt finns även planer på att hyra ut outnyttjad lageryta till andra företag.

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Vejby. 

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

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 1 december 2021, § 230
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 28 oktober 2021
 Av Vejby Fastighetsservice AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat köpekontrakt med Vejby Fastighetsservice AB avseende 
Vejby 242:11.
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Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original
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KF § 237 Dnr. KS 2021/409

Förnyat tomtpris för kommunala bostadstomter i 
Hjärnarp

Ärendebeskrivning
Inom fastigheten Söndrebalj 7:2 i Hjärnarp återstår ett område för 6-8 nya 
villatomter enligt gällande detaljplan DP 1035. På övrig mark etapp 2 planeras ett 
LSS-boende med Ängelholmslokaler (kvarteret näst längst till väster), detaljplan 
ÄDP 038. Villatomterna kommer att fördelas genom tomtkön till fast pris medan 
tomt för LSS-boende säljs genom separata förhandlingar där priset ingår i 
förhandlingsresultatet. 

Infrastrukturen inom området är utbyggt sedan oktober 2021. De nya villatomterna 
ingår i den andra och sista etappen av utbyggnaden. Tomterna beräknas kunna 
säljas genom tomtkön vintern/våren 2022. Innan försäljningen påbörjas behöver 
ett nytt tomtpris fastställas.

Föreslaget nytt pris är 475 000 kronor (exklusive anläggningsavgift för VA samt 
planavgift) för villatomterna.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 1 december 2021, § 231
 Tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2021
 Kartskiss

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa nytt tomtpris för villatomter inom Hjärnarp Söndrebalj etapp 2 till 
475 000 kronor (exklusive anläggningsavgift för VA samt planavgift).

Beslutet ska expedieras till
• Mark-och exploateringsenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-12-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 238 Dnr. KS 2021/410

Förnyad markanvisning till Wästbygg beträffande 
fastigheten Spjutet 1

Ärendebeskrivning
År 2017 genomfördes en tävling för fem tomter inom det nya bostadsområdet på 
Fridhem (KS 2016/557). Wästbygg presenterade i samband med detta ett förslag 
till byggnation. Markanvisning beslutades i ärende KS 2017/751. Denna 
markanvisning har löpt ut (2018-06-30). Wästbygg och kommunen önskar nu ingå 
en ny markanvisning för fastigheten Spjutet 1.

I markanvisningsavtalet som undertecknats av Exploatören har parterna enats om 
riktlinjer och förutsättningar för exploatering av fastigheten samt villkor för 
framtida marköverlåtelse. 
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till 17,6 miljoner kronor upp till 8 000 m2  
ljus BTA. Om antalet m2 ljus BTA överstiger 8 000 m2 tilläggs en köpeskilling om  
2 150 kr/m2 ljus BTA för bostäder och 1 600 kr/m2 ljus BTA för lokaler. Utifrån 
inlämnat förslag till markanvisningen beräknas köpeskillingen till 17,6 miljoner 
kronor.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 1 december 2021, § 232
 Tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2021 
 Markanvisningsavtal signerat av Wästbygg Projektutveckling AB

Bilaga 1. Föreslagen byggnation  
Bilaga 2. Karta över Fastigheten Spjutet 1 
Bilaga 3. PM – VA Fridhem Etapp 1 
Bilaga 4. Miljöteknisk markundersökning avseende gasmätning i mark inom 
fastigheterna Spjutet 1, Fotbollen 1 m.fl. 
Bilaga 5. Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende gasmätning i 
mark inom fastigheterna Handbollen 1, Startpistolen 1 och Spjutet 1, 
Ängelholms kommun 
Bilaga 6. Handbollen 1, Ängelholm. Mätning av gasförekomst i mark.
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Yrkande
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Wästbygg Projektutveckling AB,

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell förlängning   
av  markanvisningsavtalet,

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal 
avseende Spjutet 1 under förutsättning att det är i linje med de villkor som anges i 
markanvisningsavtalet.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original.
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KF § 239 Dnr. KS 2021/414

Försäljning av del av Släggan 3 till SiNi Munka-
Ljungby Fastigheter AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Släggan 3 är belägen i Tofta industriområde, Munka Ljungby.

SiNi Munka-Ljungby Fastigheter AB ingår i samma koncern som Engrave 
Ängelholm AB. Genom att förvärva del av Släggan 3 (ca 9 930 m2, se kartskiss) 
inom detaljplanerat verksamhetsområde i Tofta industriområde kan bolaget 
utveckla både sin egen och koncernbolagets verksamhet.

SiNi Munka-Ljungby Fastigheter AB har för avsikt att uppföra dels en padelhall för 
allmänheten, dels en produktionslokal till förmån för Engrave Ängelholm AB. På 
sikt finns även planer på att bygga ut padelverksamheten med utomhusplaner.

Bygglov är beviljat och vann laga kraft 2021-08-11.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med SiNi Munka-Ljungby 
Fastigheter AB upprättat förslag till köpekontrakt. SiNi Munka-Ljungby Fastigheter 
AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 1 december 2021, § 233
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 28 oktober 2021
 Av SiNi Munka-Ljungby Fastigheter AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna upprättat köpekontrakt med SiNi Munka-Ljungby Fastigheter AB 
avseende del av Släggan 3.
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Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original
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KF § 240 Dnr. KS 2021/415

Försäljning av Spiken 7 till Öresundskraft AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Spiken 7 är belägen i Tofta industriområde, Munka Ljungby.

Spiken 7 brukas redan idag av Öresundskraft som har två anläggningar och en 
byggnad på fastigheten. Öresundskraft önskar förvärva fastigheten för att kunna 
investera i denna och bygga en ny huvudnätstation. Denna kommer att försörja 
Munka Ljungby med omnejd.

SPF Seniorerna i Munka Ljungby samt Intraprenad nyttjar också fastigheten idag 
men är införstådda med att deras respektive nyttjande av fastigheten kan komma att 
påverkas i samband med fastighetsöverlåtelsen. Det finns däremot en vilja från 
Öresundskraft att påverka dessa på minsta möjliga vis. Ansvaret för SPF Seniorerna 
i Munka Ljungbys nyttjanderätt övergår uttryckligen i samband med överlåtelsen. 

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

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 1 december 2021, § 234
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 28 oktober 2021
 Av Öresundskraft AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Öresundskraft AB avseende Spiken 7.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original
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KF § 241 Dnr. KS 2018/497

Justering av den politiska organisationen från och 
med 1 januari 2022

Ärendebeskrivning
Den 10 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om nya reglementen för 
den politiska organisationen. Kommunstyrelsen beslutade den 27 april 2020 att en 
översyn skulle ske av reglementena för att följa upp och se till förändring för att i 
förekommande fall lämna förslag på justeringar. En styrgrupp tillsattes för att 
utreda frågan. Den var av samma parlamentariska modell som den som skapades 
när det lämnades förslag på ny politisk organisation 2019-2022. 

Arbetet i styrgruppen påbörjades efter sommaren 2020 med flertalet möten med 
styrgruppen, men arbetet pausades från årsskiftet 20/21 på grund av pandemin och 
att tjänsteorganisationen behövde omprioritera. Arbetet togs upp igen sep-21.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 1 december 2021, § 235
• Tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2021
• Reglementen i nya mallar med förslag på justeringar för Kommunstyrelsen, 

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

• Reglementen och arbetsordningar i nya mallar men inga justeringar fullmäktige, 
fullmäktiges beredningar, valnämnden, kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor, kommunala pensionärsrådet

• Tjänsteutlåtande ändring av reglemente för Miljö- och tillståndsnämnden dnr 
M-2020-1889

Yrkande
Robin Holmberg (M) yrkar att i kommunstyrelsens reglemente under 2.1 
ledningsfunktion lägga till en egen punkt med lydelsen "det strategiska 
klimatanpassningsarbetet", efter den om översiktsplanering. I övrigt bifall till 
kommunstyrelsens förlag till beslut. 
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Åsa Larsson (S) och Anders Davidsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut samt tilläggsyrkande från Robin Holmberg (M). 

Proposition och omröstning
Ordförande Elisabeth Kullenberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 
förlag inklusive tilläggsyrkande från Robin Holmberg (M). Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller yrkandena.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att kommunala handikapprådet byter namn till Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor (KRF),

att anta reglemente för kommunfullmäktiges beredningar att gälla från och med 
den 1 januari 2022,

att anta reglemente för Kommunstyrelsen, inklusive tillägg med ytterligare punkt 
under 2.1 ledningsfunktion ”det strategiska klimatanpassningsarbetet”, att gälla från 
och med den 1 januari 2022,

att anta reglemente för Familje- och utbildningsnämnden att gälla från och med 
den 1 januari 2022,

att anta reglemente för Nämnden för omsorg och stöd att gälla från och med den 1 
januari 2022,

att anta reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med den 1 
januari 2022,

att anta reglemente för Nämnden för kultur, idrott och fritid att gälla från och med 
den 1 januari 2022,

att anta reglemente för Miljö- och tillståndsnämnden att gälla från och med den 1 
januari 2022,

att anta reglemente för Valnämnden att gälla från och med den 1 januari 2022,

att anta reglemente för Revisionen att gälla från och med den 1 januari 2022,
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att anta reglemente för Överförmyndarnämnden att gälla från och med den 1 
januari 2022,

att anta reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor att gälla från 
och med den 1 januari 2022,

att anta reglemente för kommunala pensionärsrådet att gälla från och med den 1 
januari 2022,

att ansvar för taxan av strandskydd övergår från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Miljö- och tillståndsnämnden från och med den 1 januari 2022,  

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över reglementet för arvoden och att 
uppdraget ska vara klart senast 30 juni 2022,

att uppdra åt kommunstyrelsen att se över reglementena för de kommunala 
handikapps- och pensionärsråden och att uppdraget ska vara klart senast 30 juni 
2022,

att uppdra åt kommundirektören att utreda organisation och former för 
arbetsmiljöansvar och att uppdraget ska vara klart senast 30 juni 2022.

Beslutet ska expedieras till
• Samtliga nämnder och råd
• Planeringschefer
• Enheten för juridik och kansli 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-12-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 242 Dnr. KS 2019/577

Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade 
motioner äldre än 1 år

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

I detta ärende redovisas de motioner som per den 29 oktober 2021 inte har beretts 
färdigt inom ett år från inlämnande.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 1 december 2021, § 236
 Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli, daterat den 29 oktober 

2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen.

Beslutet ska expedieras till
• Enheten för juridik och kansli
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KF § 243 Dnr. KS 2021/468

Val till kommunfullmäktiges fasta beredning 1 
uppdrag ekonomisk hållbarhet

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 
angående ekonomisk hållbarhet i fast beredning 1. Uppdraget är fram till september 
2022.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 13 december 2021
• Inkomna nomineringar från partier

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ledamöter för uppdrag ekonomisk hållbarhet, fast beredning 1, utse 

SD Bo Månsson
M Britt-Inger Tinnert
M Maria Häggström
S Johnny Nguyen
L Hans Hammargren
SD Daniel Perminger
KD Bo Göransson
S Gert Nilsson
MP Anders Lindén
M Jonathan Winkler 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-12-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• De valda 
• Beredningskoordinator
• Nämndsekreterare/FMS
• HR Servicecenter
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KF § 244 Dnr. KS 2020/535

Val till kommunfullmäktiges fasta beredning 2 
fortsatt uppdrag färdplan mot social hållbarhet

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 det fortsatta 
uppdraget för social hållbarhet i fast beredning 2. Uppdraget är fram till september 
2022.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 13 december 2021
• Inkomna nomineringar från partier

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ledamöter för fortsatt uppdrag färdplan mot social hållbarhet, fast beredning 
2, utse

SD Bengt Bengtsson
M Anders Davidsson
M Agneta Gustavsson
S Lars Goedecke
C Annely Silfwerax
SD Hanna Larsson
L Jan-Erik Bengtsson
V Sara Gigja
KD Linda Persson
S Ingrid Zäther
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Beslutet ska expedieras till
• De valda
• Beredningskoordinator
• Nämnsekreterare/FMS
• HR Servicecenter  
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KF § 245 Dnr. KS 2021/325

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

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

Kommunfullmäktige har därefter vid september, oktober och november månaders 
sammanträden beslutat att fortsatt lämna uppdraget vakant. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 214
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 25 oktober 2021, § 191
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 27 september 2021, § 174
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 30 augusti 2021, § 154

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Kjell-Åke Mårtensson (SD) till ersättare i Familje- och utbildnings-
nämnden.  

Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämnden
• Kjell-Åke Mårtensson
• Nämndsekreterare/ FMS
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KF § 246 Dnr. KS 2021/403

Nominering av nämndeman (M) vid Helsingborgs 
Tingsrätt efter Maija Rampe (M)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober att entlediga Maija Rampe (M) från 
uppdraget som nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt, samt att tillsvidare lämna 
nominering av ny nämndeman vakant.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november att lämna nominering till ny 
nämndeman fortsatt vakant. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 197
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 25 oktober 2021, § 217

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att nominera Malin Nilsson (M) till nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt.

Beslutet ska expedieras till
• Helsingborgs Tingsrätt
• Malin Nilsson
• Nämndsekreterare /FMS
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KF § 247 Dnr. KS 2021/442

Val av ersättare i nämnden för kultur, idrott och 
fritid på vakant plats efter Cecilia Skanåker Billqvist 
(KD)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november att entlediga Cecilia Skanåker 
Billqvist (KD) från uppdraget som ersättare i nämnden för kultur, idrott och fritid 
samt att lämna uppdraget vakant tillsvidare. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 219.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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

Beslutet ska expedieras till
• Nämnden för Kultur, idrott och fritid
• Lars Rask
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 248 Dnr. KS 2021/491

Entledigande av Anders Ingvarsson (SD) från uppdrag 
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Ärendebeskrivning
Anders Ingvarsson (SD) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Anders Ingvarsson, inkommen den 17 december 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Anders Ingvarsson (SD) från uppdraget som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden, samt

att utse Bo Danielsson (S) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutet ska expedieras till
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Anders Ingvarsson
• Bo Danielsson
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 249 Dnr. KS 2021/494

Entledigande av Pontus Myrenberg (SD) från 
uppdraget som ersättare i nämnden för kultur, idrott 
och fritid

Ärendebeskrivning
Pontus Myrenberg (SD) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i 
nämnden för kultur, idrott och fritid. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Pontus Myrenberg, inkommen den 17 december 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Pontus Myrenberg (SD) från uppdraget som ersättare i nämnden för 
kultur, idrott och fritid, samt

att utse Måns Irhammar (SD) till ersättare i nämnden för kultur, idrott och fritid.

Beslutet ska expedieras till
• Nämnden för kultur, idrott och fritid
• Pontus Myrenberg
• Måns Irhammar
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 250 Dnr. KS 2021/503

Motion från Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S) 
om multisportarenor på kommunens skolor

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S) har inkommit med motion om 
multisportarenor på kommunens skolor. I motionen föreslås att en inventering av 
skolornas tillgång till multisportarenor görs omgående samt att det i budget 2023 
och 2024 anslås medel för att bygga multisportarenor på de skolor som idag saknar 
sådana arenor. 

Beslutsunderlag
Motion från Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S), inkommen den 20 
december 2021. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet ska expedieras till
• kommunstyrelsen
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KF § 251 Dnr. KS 2021/502

Motion från Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S) 
om en mötesplats i Munka Ljungby

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S) har inkommit med motion med förslag 
att inrätta en mötesplats i Munka Ljungby där unga och äldre kan mötas och ägna 
sig åt olika former av kulturell verksamhet. 

Beslutsunderlag
Motion från Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S), inkommen den 
20 december 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet ska expedieras till
• kommunstyrelsen
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KF § 252

Anmälningsärenden
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