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KF § 204

Val av justeringspersoner och dag för justering

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter att jämte ordföranden 
justera protokollet måndag den 7 december kl. 15:00: Robin Holmberg (M) och 
Lars Nyander (S).
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KF § 205

Föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar:

Ärende 3 ”Ev. interpellationer och frågor” utgår. 

Ärende 24 ”Information om delårsrapport per 2021-08-31” behandlas under rubrik 
inledning efter ärende 2. 

Ärende 25 ”Entledigande av Lars-Olof Ohrberg (EP) från uppdraget som ledamot 
i kommunfullmäktige” behandlas under rubrik valärenden efter ärende 20.
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KF § 206

Information om delårsrapport per 2021-08-31

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Stefan Marthinsson informerar om delårsrapporten per den 31 
augusti och prognos för helåret 2021. Delårsrapporten innehåller även uppföljning 
av nämndernas utvecklingsmål samt en redogörelse för bolagens utveckling under 
perioden. 

Ordföranden tackar för informationen. 
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KF § 207 Dnr. KS 2021/439

Årsplan för kommunfullmäktiges fasta beredningar 
2022

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens samtliga 
strategiska frågor. Kommunfullmäktiges beredningar är ett sätt för de 
förtroendevalda att få vara med i den lokala utvecklingen och arbeta med strategiska 
frågor i vägvals- och utvecklingsfrågor inom olika delar av kommunens verksamhet. 
Beredningarna arbetar agilt med att se till helheten och är ett redskap för 
kommunfullmäktige i politiska uppgifter. Beredningarnas uppdrag utgör även 
underlag för att väcka debatt i kommunfullmäktige, vilket ökar delaktigheten från 
dess ledamöter. 

Kommunfullmäktige styr verksamheten i beredningarna genom att fastställa en årlig 
plan med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar. Årsplanen ska: 

• lägga fast beredningarnas uppdrag under kommande verksamhetsår,
• antas av kommunfullmäktige,
• vid behov kompletteras och löpande följas upp och utvecklas av 

kommunfullmäktiges presidium i samråd med respektive beredning.

Under 2021 har två workshops ägt rum mellan politik och profession som utöver 
omvärldsbevakningen utgör underlaget för årets uppdragsförslag. Enligt 
beredningarnas årshjul ska workshopsen äga rum innan sommaren men på grund 
av pandemin har dessa förskjutits. 

 Den 30 september samlades ett 40-tal personer för att diskutera vilka 
utmaningar och möjligheter vi ser i kommunen utifrån behov, politiska idéer 
och tjänstepersonernas expertis. Forumet innebär ett agilt arbetssätt för att 
öka samverkan där vi får möjlighet till att analysera, diskutera och prioritera 
i långsiktiga frågor. Deltagare var fullmäktiges presidium, kommunstyrelsens 
presidium, beredningarnas presidium, huvuduppdragschefer, 
planeringschefer, servicestödschefer, representation från valkansliet och 
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tjänstepersoner som arbetat som referensgrupp till beredning 2 under deras 
arbete med social hållbarhet under 2021. Då vi hade bortfall av politiker 
beslutades det att även bjuda in övriga beredningsledamöter utifrån 
invalsordning, detta gav goda resultat.

 Den 14 oktober träffades en mindre grupp för att arbeta vidare utifrån det 
som kom fram den 30 september. Det var kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens presidium, beredningarnas ordförande och en blandad 
grupp tjänstepersoner utifrån deras arbeten med hållbarhetsfrågor. Det 
handlade om att ytterligare konkretisera nämndsövergripande utmaningar 
och möjligheter. Fokus var på diskussion och att prioritera. resultat och något 
vi tar med oss till nästkommande år. 

Detta har sedan bearbetats och i oktober fick samlade presidiet olika uppdragsförslag 
inför 2022 presenterade för sig. Utifrån dessa valdes två uppdrag som resulterade i 
en årsplan för kommunfullmäktiges fasta beredningar 2022.  

Samtliga uppdrag innebär hela beredningar (13 ledamöter inklusive presidiet).Val av 
ledamöter till de nya beredningsuppdragen sker på fullmäktiges sammanträde 20 
december 2021.

Beslutsunderlag
• Årsplan för fullmäktiges beredningar 2022, 
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-17

Yrkande
Cornelis Huisman (M) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta årsplan för beredningsuppdrag 2022.

Beslutet ska expedieras till
• Beredningskoordinator
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KF § 208 Dnr. KS 2021/2

Delårsrapport per 2021-08-31

Ärendebeskrivning
Kommunledningen har sammanställt en delårsrapport med utfallet per den 31 
augusti och en prognos över utfallet för helåret 2021. Delårsrapporten innehåller 
även uppföljning av nämndernas utvecklingsmål samt en redogörelse för bolagens 
utveckling under perioden.

Beslutsunderlag
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021
Granskning av delårsrapport 2021 Ängelholms kommun
Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 27 oktober 2021, § 202
Tjänsteutlåtande daterat den 8 oktober 2021
Delårsrapport per den 31 augusti 2021
Uppföljningen av handlingsplan för utveckling av besöksnäringen 2018-2021

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 att godkänna delårsrapporten.

Beslutet ska expedieras till
• SST Ekonomi & kvalitet
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KF § 209 Dnr. KS 2016/923

Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en modell 
för  att få full transparens gällande kommunens 
åtagande och kostnader rörande migrationsfrågorna

Ärendebeskrivning
I samband med budgetbeslutet för Budget 2017 gav kommunfullmäktige 
kommunstyrelsen (kommundirektören) i uppdrag att ta fram en modell för att få 
full transparens gällande kommunens åtagande och kostnader rörande 
migrationsfrågorna. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas årligen.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 27 oktober 2021, § 203
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2021, 

§ 178
• Tjänsteutlåtande daterat den 14 oktober 2021
• Uppdrag till kommunstyrelsen

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

Patrik Ohlsson (SD) beviljas lämna protokollsanteckning enligt nedan. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avsluta uppdraget om modell för redovisning av kommunens åtagande och 
kostnader rörande migrationsfrågor.

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna ser ett problem i att uppdragets formulering är för vag och 
för bred. Vi har förståelse för att det därför är svårt för tjänstemän att ge en bra 
redovisning givet hur uppdraget formulerats. Därför bifaller vi att anse uppdraget 
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avslutat. Med detta sagt ser vi uppdragets grundfråga som fortsatt väsentlig, d.v.s. 
att transparans är viktig kring kommunens migrationsrelaterade kostnader.

Generellt medför den asylrelaterade invandringen stora kostnader för Sverige och
Sveriges kommuner, p.g.a. den strukturella art och storlek på invandringen som är
följd av förd politik på nationell nivå och p.g.a att Sverige under en längre tid haft
en större asylrelaterad invandring än vi haft kapacitet att hantera. Ängelholm
drabbas liksom alla Sveriges kommuner av detta. Vi ser kostnaderna direkt eller
indirekt t.ex vad gäller
* skillnaderna i arbetslöshet och uppbärande av försörjningsstöd vid jämförelse
mellan svenskfödda och utrikesfödda,
* det s.k "glappet" rörande etableringsersättning,
* undervisning i, och studiehandledning på, modersmål,
och
* när kommunen förbereder för en stor asylrelaterad mottagning som sedan blir
mindre och därmed inte ger förväntad ersättning från staten.

Allt detta och mycket annat summerar upp till en påtaglig kostnad för
skattebetalarna. Det är viktigt att i sammanhanget påpeka att asylrelaterad
invandring inte är en helt homogen företeelse och att väldigt många som invandrar
till Sverige den vägen anpassar sig och bidrar på ett utmärkt sätt i vårt samhälle,
även ekonomiskt. Det som är väsentligt i sammanhanget är att vi som kommun har
en god överblick över de strukturella kostnader som uppstår kring migrationen. I
vissa delar ser vi att denna överblick har förbättrats under senare år, men vi tror
också från Sverigedemokraternas sida att mer kan göras i den riktningen. Vi ser ett
stort värde i att kunna berätta för skattebetalarna vad migrationen kostar
kommunen och vi ser också ett stort intresse hos medborgarna att få veta det.”

Beslutet ska expedieras till
• Ekonomi och Kvalitet
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KF § 210 Dnr. KS 2021/344

Etiska riktlinjer för förtroendevalda i Ängelholms 
kommun

Ärendebeskrivning
I maj 2020 tog kommunstyrelsens arbetsutskott ett beslut om att ansöka om delta-
gande i Sveriges kommuner och regioners nätverk för att förebygga hot, hat och 
våld mot förtroendevalda. I nätverket har kommunstyrelsens presidium 
tillsammans med säkerhetschef, kommunsekreterare och beredningskoordinator 
deltagit. 

Utifrån detta nätverk har det diskuterats kring ett behov av att införa etiska riktlin-
jer för förtroendevalda i Ängelholms kommun. Kommunstyrelsens presidium gav 
ett uppdrag om att ta fram förslag till etiska riktlinjer.  

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 27 oktober 2021, § 204
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2021, § 

182
• Tjänsteutlåtande daterat den 23 september 2021
• Etiska riktlinjer

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

Kommunfullmäktige bifaller Patrik Ohlssons (SD) noteraring att det bör göras en 
redaktionell ändring av ”reglerna” till ”riktlinjerna” i andra att-satsen.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt

att anta etiska riktlinjer för förtroendevalda i Ängelholms kommun,

att fullmäktige uppmanar nämnder och bolagsstyrelser att tillämpa och aktivt arbeta 
med de etiska riktlinjerna.
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Beslutet ska expedieras till
• Alla nämnder och bolagsstyrelser
• Gruppledare för politiska partier representerade i fullmäktige
• Kommunsekreterare 
• Beredningskoordinator 
• Säkerhetschef
• Säkerhetsenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-11-29

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 211 Dnr. KS 2020/332

Uppdrag om översyn av lokala ordningsföreskrifter 
med förslag till revidering

Ärendebeskrivning
De lokala ordningsföreskrifterna i Ängelholms kommun antogs av 
kommunfullmäktige 1996. Föreskrifterna har sedan dess reviderats vid fem 
tillfällen, senast i november 2013. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-23 § 195 att ge uppdrag om 
översyn av lokala ordningsföreskrifter samt i förekommande fall lämna förslag på 
ändringar.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 27 oktober 2021, § 205
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-17
• Bilaga 1 förslag lokala ordningsföreskrifter 
• Bilaga 2 förslag till lokala ordningsföreskrifter (där ändringarna syns)
• Bilaga 3 nuvarande lokala ordningsföreskrifter

Yrkande
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut men med 
ändring av lydelsen i ordningsstadgans § 14 enligt följande: 

”Spritdrycker, vin och starköl eller därmed jämförliga drycker (till exempel 
blanddrycker) får inte konsumeras inom följande områden annat än i samband med 
och inom områden som omfattas av tillåten servering av sådana drycker. 

a)   På offentlig plats enligt bilaga 2 gällande centralorten som enligt § 3 i dessa 
föreskrifter jämställs med offentlig plats inom ett område i Ängelholms tätort,

b)   På gång- och cykelväg från Kullavägen till ishallsområdet samt 
parkeringsområdena runt Ängelholms Arenastad. 

Undantag från förbudet får beviljas av polismyndigheten vid speciella 
arrangemang.”
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Patrik Ohlsson (SD), Lars Nyander (S) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut inklusive Robin Holmbergs (M) förslag till 
ändring. 

Patrik Ohlsson (SD) beviljas lämna nedanstående protokollsanteckning.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta de reviderade lokala ordningsföreskrifterna enligt bilaga 1,

att ge kommundirektören i uppdrag att se över reglering för sjöfartstrafik och 
skicka in önskemål till Länsstyrelsen,

att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förhållningsregler för ridning på 
stränder,

att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra kommunikation, skyltning, 
uppmärkning i enlighet med gällande ordningsföreskrifter.

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Sverigedemokraterna bifaller förslagna förändringar, men ser det som väsentligt att
kommunens ordningsföreskrifter är realistiska, d.v.s. att de paragrafer som den 
innehåller går att följa upp om de bryts. Där känner vi tvivel främst vad gäller §13,
eftersom vi ser fortsatt tiggeriverksamhet i Ängelholms kommun. Enligt våra
efterforskningar sker denna helt eller åtminstone till övervägande del utan polisens
tillstånd och därmed sker ett brott mot §13. Vi önskar regelbunden dialog och
avstämning mellan Ängelholms kommun och polisen vad gäller kommunens
ordningsföreskrifter, bl.a. för att diskutera de paragrafer som polisen har svårt att
agera kring om de bryts, och hur kommunen bör förhålla sig i sådana fall.
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Beslutet ska expedieras till
• Planeringschef kommunstyrelsen 
• Beredningskoordinator
• Samtliga huvuduppdrag och servicestöd
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KF § 212 Dnr. KS 2020/581, SBN 2020/279

Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda 
möjligheterna till samordning av arbetet mot klotter 
med övriga fastighetsägare i kommunen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 23 november 2020, § 218, beslutat att ge samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till samordning av arbetet 
mot klotter med övriga fastighetsägare i kommunen. Uppdraget skulle 
återrapporteras senast den 30 juni 2021.

Huvuduppdrag Samhälle har bjudit in fastighetsägare i kommunen för att diskutera 
och komma med förslag på hur fastighetsägarna och kommunen kan samordna 
arbetet mot klotter.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 27 oktober 2021, § 206
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2021, 

§ 187
• Tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2021
• Protokollsutdrag SBN den 28 september 2021
• Tjänsteutlåtande Huvuduppdrag Samhälle den 26 augusti 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse uppdraget besvarat.

Beslutet ska expedieras till
• Samhällsbyggnadsnämnden
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KF § 213 Dnr. KS 2021/385

Uppdrag om övergripande markanvändning

Ärendebeskrivning
Ängelholm är en växande kommun. Med ett ökande invånartal i en expansiv region 
har Ängelholms kommun flera viktiga utmaningar inom bland annat 
bostadsförsörjning, förutsättningar för tillväxt i det lokala näringslivet, 
livsmedelsproduktion och klimatanpassning. Dessa utmaningar är på ett eller annat 
sätt kopplade till markanvändning.

Mark i kommunen är en ändlig resurs, och hur den marken ska användas är en 
avgörande framtidsfråga. Beslut om övergripande markanvändning behöver fattas 
med god kunskap om förutsättningar och konsekvenser, för att främja en önskvärd 
och hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv. 

Kommunen behöver planera hur markanvändningen ska se ut och prioriteras 
utifrån de specifika förutsättningar vi har. Det finns flera pågående ärenden om 
markanvändning, både för bostadsbyggande och för verksamheter. I vissa ärenden 
berörs och påverkas jordbruksmarken, i andra utreds möjligheter till förtätning. Det 
behövs en politisk överblick över de markresurser som finns att tillgå och ett tydligt 
ställningstagande till vilken utveckling vi vill ha och var vi vill att den ska ske.

Ett arbete med utbildningar och aktiviteter angående markanvändningen utifrån ett 
helhetsperspektiv föreslås inledas. Det kan ses som ett avstamp och en politisk 
viljeinriktning till framtida översiktsplan.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 27 oktober 2021, § 207
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2021, 

§ 190
• Ordförandeförslag daterat den 6 oktober 2021

Yrkande
Robin Holmberg (M), Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD), Jan Anders Brundin 
(EP) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt kommunstyrelsen att bereda ett förslag till politisk viljeinriktning om 
markanvändning i kommunen utifrån ett helhetsperspektiv, 

att denna viljeinriktning ska utgöra underlag i en framtida översiktsplan,

att uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige under första kvartalet 
2022, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsätta en styrgrupp för ändamålet, bestående 
av 1 ledamot och 1 ersättare för varje parti representerat i kommunfullmäktige.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 214 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 och oktober månads 
sammanträden beslutat att fortsatt lämna uppdraget vakant. 

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

Beslutet ska expedieras till
• Familje- och utbildningsnämnden
• Nämndsekreterare/ FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-11-29

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 215 Dnr. KS 2021/398

Val av ledamot i Miljö- och tillståndsnämnden på 
vakant plats (L)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober att entlediga Lina Miremark (L) från 
uppdraget som ledamot i Miljö- och tillståndsnämnden samt att lämna uppdraget 
vakant tillsvidare. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 25 oktober 2021, § 195

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att till ledamot i Miljö- och tillståndsnämnden utse Jan-Erik Bengtsson (L).

Beslutet ska expedieras till
• Miljö- och tillståndsnämnden
• Jan-Erik Bengtsson
• Beredningskoordinator
• Nämndsekreterare /FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-11-29

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 216 Dnr. KS 2021/399

Val av ledamot och 2 vice ordförande i 
Kommunfullmäktiges fasta beredning 1 efter Arne 
Jönsson (S)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober att entlediga Arne Jönsson (S) från 
uppdragen som ledamot i Kommunfullmäktige samt ledamot och 2 vice 
ordförande i Kommunfullmäktiges beredning 1. Fullmäktige beslutade att lämna 
uppdragen vakanta tillsvidare.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2021, § 196

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Inger Nyrell (S) till uppdraget som 2 vice ordförande i 
Kommunfullmäktiges fasta beredning 1, samt

att lämna uppdraget som ledamot i Kommunfullmäktiges beredning 1 vakant 
tillsvidare. 

Beslutet ska expedieras till
• Inger Nyrell
• Fast beredning 1
• Beredningskoordinator 
• Nämndsekreterare /FMS
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2021-11-29

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 217 Dnr. KS 2021/403

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

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 25 oktober 2021, § 197

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att lämna nomineringen till nämndeman (M) vid Helsingborgs Tingsrätt vakant 
tillsvidare. 

Beslutet ska expedieras till
• Nämndsekreterare /FMS
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Kommunfullmäktige
2021-11-29

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 218 Dnr. KS 2021/418

Entledigande av Rune Johansson (M) från uppdrag 
som ledamot i Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Rune Johansson (M) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Rune Johansson, inkommen den 25 oktober 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Rune Johansson (M) från uppdraget som ledamot i 
Kommunfullmäktige, samt

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ledamot (M) i 
Kommunfullmäktige.  

Beslutet ska expedieras till
• Länsstyrelsen
• Rune Johansson
• Nämndsekreterare/FMS
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Kommunfullmäktige
2021-11-29

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 219 Dnr. KS 2021/442

Entledigande av Cecilia Skanåker Billqvist (KD) från 
uppdrag som ersättare i nämnden för Kultur, idrott 
och fritid

Ärendebeskrivning
Cecilia Skanåker Billqvist (KD) har begärt entledigande från uppdraget som 
ersättare i nämnden för Kultur, idrott och fritid.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Cecilia Skanåker Billqvist, inkommen den 10 november 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Cecilia Skanåker Billqvist (KD) från uppdraget som ersättare i 
nämnden för Kultur, idrott och fritid, samt

att lämna uppdraget vakant tillsvidare. 

Beslutet ska expedieras till
• Nämnden för Kultur, idrott och fritid
• Cecilia Skanåker Billqvist
• Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-11-29

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 220 Dnr. KS 2021/448

Entledigande av Bert-Inge Olsson (SD) från uppdrag 
som ersättare i Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Bert-Inge Olsson (SD) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Bert-Inge Olsson, inkommen den 15 november 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Bert-Inge Olsson (SD) från uppdraget som ersättare i 
Kommunfullmäktige, samt

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ersättare (SD) i 
Kommunfullmäktige. 

Beslutet ska expedieras till
• Länsstyrelsen
• Bert-Inge Olsson
• Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-11-29

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 221 Dnr. KS 2021/449

Entledigande av Tina Olsson (SD) från uppdrag som 
ersättare i Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Tina Olsson (SD) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Tina Olsson, inkommen den 15 november 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Tina Olsson (SD) från uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige, 
samt

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ersättare (SD) i 
Kommunfullmäktige.

Beslutet ska expedieras till
• Länsstyrelsen
• Tina Olsson
• Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-11-29

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 222 Dnr. KS 2021/450

Entledigande av Måns Irhammar (EP) från uppdrag 
som ledamot i Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Måns Irhammar (EP) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Måns Irhammar, inkommen den 16 november 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Måns Irhammar (EP) från uppdraget som ledamot i 
Kommunfullmäktige, samt

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ledamot (EP) i 
Kommunfullmäktige.  

Beslutet ska expedieras till
• Länsstyrelsen
• Måns Irhammar
• Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-11-29

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 223 Dnr. KS 2021/458

Entledigande av Lars-Olof Ohrberg (EP) från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Lars-Olof Ohrberg (EP) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Avsägelse från Lars-Olof Ohrberg, inkommen den 16 november 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Lars-Olof Ohrberg (EP) från uppdraget som ledamot i 
Kommunfullmäktige, samt

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ledamot (EP) i 
Kommunfullmäktige.  

Beslutet ska expedieras till
• Länsstyrelsen
• Lars-Olof Ohrberg
• Nämndsekreterare/FMS
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Kommunfullmäktige
2021-11-29

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 224 Dnr. KS 2021/465

Motion från Socialdemokraterna - Ett område för 
motorintresserade

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) och Susanne Jönsson (S) har inkommit med motion om ett 
område för motorintresserade. I motionen föreslås att Ängelholms kommun 
utreder möjligheten att skapa en plats där motorintresserade medborgare
kan utöva sitt intresse.

Beslutsunderlag
Motion från Lars Nyander (S) och Susanne Jönsson (S), inkommen den 29 
november 2021. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till Kommunstyrelsen. 

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
2021-11-29

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 225

Anmälningsärenden

Beslut KS 2021-10-27 Avveckling av Krislednings-
nämndens verksamhet

KS 2020/160

Revisionsrapport - Granskning av bygglovsprocessen KS 2021/298

Kommunrevisionens protokoll 211013, 211110 KS 2021/13
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