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Dnr.
Inledning

1

Val av justerare

2

Föredragningslistan

3

Presentation ny kommundirektör - Kristina Magnusson kl. 18:15

4

Information från Krisledningsnämnden - kommunstyrelsens ordförande Robin
Holmberg

5

Interpellationer och frågor
Interpellation från Mikael von Krassow (S) ställd till ordföranden i nämnden
för omrosorg och stöd, Ingela Sylwander (M), angående äldreomsorgslyftet

2021/116

6

Beslutsärenden
Återrapport till kommunfullmäktige - Beredningsrapporter om höjd
beredskap

2019/374

7

Svar på motion från Lars Nyander (S) om att kommunens upphandlingar ska
innefatta miljökrav med uppföljningskrav

2020/214

8

Svar på motion från Lars Nyander m fl (S) om kommunal stimulans för
installation av solceller

2019/398
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9

Valärenden
Val av ledamot i kommunfullmäktiges fasta beredning 1 på vakant plats
(blågröna)

2020/534

10 Entledigande samt val av ledamot i kommunfullmäktiges fasta beredning 1
efter Jan-Olof Jönsson (KD)

2021/93

11 Entledigande samt val av ledamot i kommunfullmäktiges beredning 2 efter
Torgny Bergström (S)

2021/107

12 Entledigande samt val av ersättare efter Eva Thell Svarén (S) gällande uppdrag 2021/101
som personlig ersättare i överförmyndarnämnden och ersättare i nämnden för
omsorg och stöd
13 Val av ersättare i samhällsbyggandsnämnden på vakant plats (C)

2021/66

14 Entledigande samt val av ersättare i Familje- och utbildningsnämnden efter
Mats Widén (C)

2021/115

15 Val av lekmannarevisorer till Ängelholms Stadshus AB

2021/40

16 Kommunfullmäktiges val 2021 - Val av styrelser till Ängelholms
Fastighetsstruktur AB samt till Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB

2021/120

Inkomna motioner
17 Motion från Lars Karlsson (S) om Stadsmuseum med stadsarkiv

2021/129

Anmälningsärenden
18 Krisledningsnämndens protokoll 2021

2020/195

19 Kommunrevisionens protokoll 2021-02-10

2021/13

20 Protokoll från styrelsen för Ängelholms stadshus AB 2021

2021/80

Tillkommande ärenden
21 Fråga från Lars Nyander (S) till ordförande i Familje- och
utbildningsnämnden, Sven-Ingvar Borgquist (M), om nattjouren

2021/131

22 Delegation till kommunstyrelsen om förbud mot att vistas på särskilt angivna
platser - omedelbar justering!
(Obs! Kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger efter kommunstyrelsens extrainsatta
sammanträde den 22 mars 2021)

2018/497

o rater a

Interpellation till Ingela Sylwander, ordförande i Nämnden för omsorg och stöd
Angående äldreomsorgslyftet
För att våra äldre ska få en trygg ålderdom behövs mer personal med rätt utbildning
och för att fler ska vilja jobba i välfården måste både villkoren och arbetsmiljön
förbättras. Därför genomför regeringen en historisk satsning på äldreomsorgen och
äldreomsorgslyftet
Äldreomsorgslyftet är en satsning med syftet att höja kompetensen inom
äldreomsorgen genom att ge anställda, rimvikarier och visstidsanställda möjlighet att
utbilda sig på betald arbetstid.
För Ängelholm innebär det ett tillskott på 28 miljoner till äldreomsorgen och
äldreomsorgslyftet
Vi Socialdemokrater vill ställa följande frågor:
1. Utnyttjar Ängelholms kommun möjligheten med äldreomsorgslyftet fullt ut?
2. Hur stor del av vård- och omsorgspersonalen beräknas ha kvalificerad
utbildning efter satsningen?
3. Kommer de kunna slutföra utbildningen inom ramarna av äldreomsorgslyftet?
4. Kommer Ängelholms kommun ta ansvar för att säkerställa att personalen får
möjlighet att slutföra utbildningarna?
För Socialdemokraterna i Ängelholm

Mikael von Krassow

Socialdemokraterna i Ängelholm, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08,
angel hol m@ so cia !demokraterna .se,

www .soda ldemok raternaangelhol m .se
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Svar på interpellation angående Äldreomsorgslyftet
Mikael von Krassow (S) har inkommit med en interpellation ställd till ordförande,
Ingela Sylwander (M), i Nämnden för omsorg och stöd angående Äldreomsorgslyftet.
Interpellationen besvaras nedan:
1) Utnyttjar Ängelholms kommun möjligheten med äldreomsorgslyftet fullt ut?
Det totala statsbidraget på 17 mnkr för 2021 är rekvirerat. Enligt nuvarande
beräkningar kommer drygt 13 mnkr att nyttjas för de vårdbiträden som under hösten
2020 och våren 2021 påbörjat studier till undersköterska.
Resterande medel skulle kunna omfatta påbyggnadsutbildning för undersköterskor
samt första linjens chefer. Arbete pågår med att inventera behov i verksamheterna
kopplat till relevanta KY-utbildningar och högskolekurser i enlighet med anvisningarna
för statsbidraget.
Under 2020 nyttjades ca 0,3 mnkr av de totalt ca 2,3 mnkr som Ängelholms kommun
rekvirerade. Nio medarbetare påbörjade studier i december 2020. Bakgrunden till den
sena uppstarten berodde bland annat på att överenskommelsen mellan SKR och
Kommunal inte överensstämde med socialstyrelsens direktiv. Det innebar att
Ängelholms kommun behövde göra en lokal överenskommelse med Kommunal.
Vidare fanns bara möjlighet att påbörja enstaka kurser under hösten 2020 eftersom
utbildningsplatserna sedan tidigare var tillsatta.
Medel som inte används under innevarande år, kan inte sparas till nästkommande år.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se
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2) Hur stor del av vård- och omsorgspersonalen beräknas ha kvalificerad
utbildning efter satsningen?
Andelen utbildade undersköterskor inom huvuduppdrag Hälsa uppgick under våren
2020, inför Äldreomsorgslyftets uppstart, till 75 procent. Den 31 december 2022
beräknas andelen undersköterskor inom huvuduppdrag Hälsa uppgå till drygt 81
procent. Detta är under förutsättning att medarbetare som påbörjat utbildning till
undersköterska fullföljer utbildningen.
3) Kommer de kunna slutföra utbildningen inom ramen av äldreomsorgslyftet?
Äldreomsorgslyftet innebär statsbidrag för Ängelholms kommun för 2021 på 17 mnkr,
för 2022 är det aviserat 2,6 mnkr och för 2023 1,0 mnkr. Det går inte med exakthet att
ange hur lång tid det tar att studera till undersköterska, men en grov uppskattning
anger att de flesta behöver 1,5 år.
Under 2020-2021 har 39 medarbetare påbörjat studier till undersköterska inom ramen
för äldreomsorgslyftet. Av dessa beräknas drygt 10 slutföra sina studier under 2021 och
resterande under 2022. Det innebär att det aviserade statsbidraget för 2022 inte till
fullo kan finansiera studierna, det saknas ungefär 3 mnkr.
4) Kommer Ängelholms kommun ta ansvar för att säkerställa att personal får
möjlighet att slutföra utbildningen?
Utbildade undersköterskor är en viktig kvalitetsfaktor för äldreomsorgen i Ängelholms
kommun. Det är en fantastisk satsning som nu görs och som behöver slutföras. Vi vill
inte hamna i en situation där vi har medarbetare som påbörjat utbildning som inte kan
slutföras för att det saknas medel. Vi behöver titta närmare på förutsättningarna, varför
arbetet med att slutföra påbörjade studier inom ramen för äldreomsorgslyftet behöver
beaktas inför budget 2022.
Det är ett stort nationellt fokus på kvalitetsfrågor inom äldreomsorgen just nu. Det ska
vi ha i Ängelholms kommun också.
Ingela Sylwander
Ordförande Nämnden för omsorg och stöd
ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-03

KS § 50

Dnr. KS 2019/374

Återrapport till KF - Beredningsrapporter om höjd
beredskap
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges beredning 1 har lämnat två rapporter om höjd beredskap.
Krisledningsnämnden lämnat uppdrag att genomföra en utvärdering av
kommunens arbete med Covid 19-pandemin.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2021

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Maija Rampe (M).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att notera information.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunfullmäktiges beredning 1, via beredningskoordinator

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
(2)

Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2019/374
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-02-24

Prioritering av uppdrag om beredskap och säkerhet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges beredning 1 har lämnat två rapporter om höjd beredskap.
Krisledningsnämnden lämnat uppdrag att genomföra en utvärdering av kommunens arbete med Covid 19-pandemin.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2021

Utredning
Beredningens rapporter om det politiska uppdraget vid höjd beredskap och om en
politisk organisation vid höjd beredskap är viktiga ärenden som föddes ur den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde. Enligt regeringen ska planering
för civilt försvar ske i samtliga kommuner och planeringen för höjd beredskap och
civilt försvar har återupptagits på nationell nivå.
Sedan Covid 19-pandemin drabbade världen tidigt år 2020 har kommunens krisledningsorganisation varit aktiverad. Krisledningsnämnden har nu fattat beslut att en
extern utvärdering av arbetet med Covid 19 ska genomföras.
En extern utvärdering av hanteringen av Covid 19 kan ge närmast unikt underlag
om hur kommunens krisledning har fungerat i praktiken. Därför föreslås att den
externa utvärderingen ska prioriteras, och att resultatet ska användas i arbetet med
beredningens rapporter om höjd beredskap.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att notera information.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Kristina Magnusson
Kommundirektör

ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 Ängelholm

info@engelholm.se

0431–870 00

engelholm.se

Henrik Sandén
Planeringschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-03

KS § 51

Dnr. KS 2020/214

Svar på motion från Lars Nyander (S) om att
kommunens upphandlingar ska innefatta miljökrav
med uppföljningskrav
Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har lämnat en motion med förslag om miljökrav i kommunens
upphandlingar. Motionären föreslår att:
-

100% av kommunens upphandlingar ska innefatta miljökrav.
100% av kommunens upphandlingar ska följas upp för att säkerställa att
uppsatta krav följs.
Tillräckligt med resurser avsätts för att både upphandlingsenheten och
miljöutvecklaren ska klara den ökade belastningen.
Inköps- och upphandlingspolicyn uppdateras i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 17 februari 2021.
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10
• Motion inkommen 2020-03-18

Yrkande
Fanny Krumlinde Handreck (S) och Lars Nyander (S): Bifall till motionen
Patrik Ohlsson (SD), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Christina Hanstål (M) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag, dvs. anse motionen besvarad.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de två framlagda yrkanden och finner att
yrkandet om bifall till arbetsutskottets förslag bifallits, dvs. att motionen ska anses
besvarad. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-03

Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag (anse motionen besvarad)
röstar JA;
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.
Omröstningen faller ut med 10 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt följande:
JA-röster: Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L), Linda Persson
(KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Anders Ingvarsson (SD), Ola Carlsson (M),
Maija Rampe (M), Christina Hanstål (M) och Robin Holmberg (M).
NEJ-röster: Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och Fanny Krumlinde Handreck (S).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och
Fanny Krumlinde Handreck (S).:
” Vi socialdemokrater anser det självklart att vi ska ställa miljökrav vid varje
upphandling. Hur ska vi annars kunna nå klimatmålen? Hellre små miljösteg idag,
än behöva ta stora kliv och drastiska åtgärder i morgon. Vi har fullt förtroende för
att upphandlare kan ställa miljökrav på rätt nivå.”

Beslutet ska expedieras till
Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17

KSAU § 30

Dnr. KS 2020/214

Svar på motion från Lars Nyander (S) om att
kommunens upphandlingar ska innefatta miljökrav
med uppföljningskrav
Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har lämnat en motion med förslag om miljökrav i kommunens
upphandlingar. Motionären föreslår att:
-

100% av kommunens upphandlingar ska innefatta miljökrav.
100% av kommunens upphandlingar ska följas upp för att säkerställa att
uppsatta krav följs.
Tillräckligt med resurser avsätts för att både upphandlingsenheten och
miljöutvecklaren ska klara den ökade belastningen.
Inköps- och upphandlingspolicyn uppdateras i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10
• Motion inkommen 2020-03-18

Yrkande
Åsa Larsson (S) yrkar att motionen ska bifallas.
Robin Holmberg (M), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och
Liss Böcker (C) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Proposition och omröstning
Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att
yrkandet om att motionen ska anses besvarad bifallits. Omröstning begärs.
Följande omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill bifalla yrkandet om att motionen ska anses besvarad röstar JA
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17

Omröstningen faller ut med 4 JA-röster och 1 NEJ-röster enligt följande:
JA-röster: Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och
Robin Holmberg (M).
NEJ-röst: Åsa Larsson (S).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Åsa Larsson (S):
” Vi socialdemokrater anser det självklart att vi ska ställa miljökrav vid varje
upphandling. Hur ska vi annars kunna nå klimatmålen? Hellre små miljösteg idag,
än behöva ta stora kliv och drastiska åtgärder i morgon. Vi har fullt förtroende för
att upphandlare kan ställa miljökrav på rätt nivå.”

Beslutet ska expedieras till
Servicestöd Ekonomi & kvalitet

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-07-16

Ekonomichef
Stefan Marthinsson
0431-87195
stefan.marthinsson@engelholm.se

Diarienummer
KS 2020/214

Kommunstyrelsen

Svar på motion från Lars Nyander (S) angående miljökrav i
kommunens upphandlingar
Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har lämnat en motion med förslag om miljökrav i kommunens upphandlingar.
Motionären föreslår att:
-

100% av kommunens upphandlingar ska innefatta miljökrav.
100% av kommunens upphandlingar ska följas upp för att säkerställa att uppsatta krav följs.
Tillräckligt med resurser avsätts för att både upphandlingsenheten och miljöutvecklaren ska
klara den ökade belastningen.
Inköps- och upphandlingspolicyn uppdateras i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag
Motion inkommen 2020-03-18
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10
Utredning
I kommunens inköp- och upphandlingspolicy som antogs i Kommunfullmäktige i augusti 2019
regleras bland annat hur kommunens upphandlingsverksamhet ska bidra till hållbar utveckling avseende sociala, etiska och miljömässiga krav.
Vidare framgår att vid alla inköp ska det, så långt det är möjligt, ställas relevanta och mätbara miljökrav. Kommunens miljöplan och miljömål ska beaktas och de miljökrav som ställs i upphandlingar ska bidra till att dessa mål uppfylls.
År 2020 gjorde kommunen upphandlingar för ca 540 miljoner kronor fördelat på ca 80 st upphandlingar. Med så stora volymer kan små miljökrav i upphandlingarna generera en betydande
miljönytta i praktiken. Av upphandlingarna 2020 hade ca 1% utarbetade miljökrav, vilket är betydligt mindre än vad som krävs för att leva upp till de mål kommunen har att bli fossilfria, giftfria med mera.
Att ställa miljökrav i upphandling är ett effektivt sätt att driva en förändring och försök till att påverka marknadsaktörer. Detta förutsätter dock en organisation som kan säkerställa att det är rätt
krav som ställs i rätt upphandlingar. Fel ställda krav eller orimliga krav kan snarare generera en
kostnadsökning och sänder fel signaler till marknaden. Kraven måste värderas utifrån ett totalekonomiskt perspektiv samt ur ett hållbarhetsperspektiv.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-07-16

Diarienummer
KS 2020/214

Ängelholms kommun har mot denna bakgrund tecknat ett samverkansavtal med Helsingborgs
stad. Genom att samordna de miljökrav som ställs i upphandlingar i kommunerna blir det lättare
för leverantörerna att känna igen sig och ta fram anbud. Detta har efterfrågats av leverantörerna.
Med mer samarbete kring upphandlingar blir kommunerna mer affärsmässiga och kommunernas
verksamhet blir därigenom mer resurseffektiv. Det finns därför vinster med att samverka kring
det miljöstrategiska arbetet kopplat till upphandlingar och ha gemensamma hållbarhetsstrateger
som jobbar med frågan.
Samverkan mellan Helsingborgs stad och Ängelholms kommun innebär att hållbarhetsstrateger
anställda i Helsingborgs stad arbetar för Ängelholms kommun motsvararande ungefär 40 % av en
heltidstjänst. Samverkan omfattar att:






Säkerställa kompetens inom miljöstrategiskt arbete kopplat till upphandlingar i båda kommunerna.
Bygga relationer med leverantörer.
Utbyta erfarenheter mellan kommunerna och bygga upp en gemensam kunskapsbank.
Ställa relevanta miljökrav och följa upp miljökrav i utvalda upphandlingar.
Använda upphandling som ett verktyg för att nå kommunernas miljömål.

Budgetmedel om 300 tkr har tillförts Miljö- och tillståndsnämnden från och med 2021 för att finansiera samverkan med Helsingborgs stad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.

Eva Sturesson
T.f. Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Servicestöd Ekonomi & kvalitet
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FRAMTIDSPARTIET l ANGELHOLM

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun

2020-04-14

Kommunens upphandlingar ska innefatta utarbetade miljökrav med uppföljningskrav.
Under 2018 gjorde Ängelholms kommun upphandlingar för ungefar 350 miljoner kronor. Av dessa
upphandlingar hade enbart 15 % utarbetade miljökrav. Inga av dessa miljökrav följdes under 2018
upp.
Upphandling är utan tvekan ett av de viktigaste instrumenten en kommun har för att kunna ställa
krav på leverantörer, tjänster och produkter. I våra upphandlingar kan vi göra direkta kopplingar till
de miljömål som antagits av politiken.
För att som kommun ta vårt ansvar vid upphandlingar måste vi konsekvent arbeta fram och följa
upp miljökrav vid de upphandlingar där det är möjligt.

Vi socialdemokrater föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:
Att: samtliga av kommunens upphandlingar ska innefatta miljökrav
Att: samtliga av kommunens upphandlingar ska följas upp för att säkerställa att uppsatta krav följs.
Att: resurser för att klara ett utökat uppdrag tillskjuts både upphandlingsenheten och miljöenheten.
Att: inköps- och upphandlingspolicy uppdateras i enlighet med förslaget.

·a tiska gruppen:

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08,
angel hol m@soci al de makraterna .se, www. so cia ldemokraternaa ngel hol m.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-03

KS § 52

Dnr. KS 2019/398

Svar på motion från Lars Nyander m fl (S) om
kommunal stimulans för installation av solceller
Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) m fl. har inkommit med en motion där det förslås att den
kommunala processen för lov och de kostnader som uppstår i samband med en
installation av solceller ska vara kostnadsfri.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 9 februari 2021
Protokollsutdrag, Samhällsbyggnadsnämnden, 12 maj 2020
Tjänsteutlåtande, Bygglovsenheten, 5 maj 2020
Protokollsutdrag, Miljö- och tillståndsnämnden, 20 februari 2020
Tjänsteutlåtande, enheten för natur- och ekologisk hållbarhet, 29 januari 2020
Motion från Lars Nyander (S) m fl. om kommunal stimulans för installation av
solceller, 26 augusti 2019

Yrkande
Lars Nyander (S) och BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till motionen.
Ola Carlsson (M) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut, dvs. att avslå motionen.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de två framlagda yrkanden och finner att
yrkandet om bifall till arbetsutskottets förslag bifallits, dvs. att avslå motionen.
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag (avslå motionen) röstar JA;
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.
Omröstningen faller ut med 10 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt följande:

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-03

JA-röster: Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L), Linda Persson
(KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Anders Ingvarsson (SD), Ola Carlsson (M),
Maija Rampe (M), Christina Hanstål (M) och Robin Holmberg (M).
NEJ-röster: Lars Nyander (S), BrittMarie Hansson (S) och
Fanny Krumlinde Handreck (S).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen

Reservation
Lars Nyander (S), BrittMarie Hansson (S) och Fanny Krumlinde Handreck (S)
reserverar sig mot beslutet.
”Om vi menar allvar med vårt klimatarbete, så bör vi göra vad vi kan för att
stimulera goda miljöval till exempel inte ta någon bygglovsavgift för solceller.
Framförallt om det är få anläggningar som behöver bygglov, så blir kostnaden för
kommunen att ta bort bygglovsavgiften försumbar i förhållande till den miljönytta
solcellsanläggningar ger.”

Beslutet ska expedieras till
• Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17

KSAU § 31

Dnr. KS 2019/398

Svar på motion från Lars Nyander m fl (S) om
kommunal stimulans för installation av solceller
Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) m fl. har inkommit med en motion där det förslås att den
kommunala processen för lov och de kostnader som uppstår i samband med en
installation av solceller ska vara kostnadsfri.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 9 februari 2021
Protokollsutdrag, Samhällsbyggnadsnämnden, 12 maj 2020
Tjänsteutlåtande, Bygglovsenheten, 5 maj 2020
Protokollsutdrag, Miljö- och tillståndsnämnden, 20 februari 2020
Tjänsteutlåtande, enheten för natur- och ekologisk hållbarhet, 29 januari 2020
Motion från Lars Nyander (S) m fl. om kommunal stimulans för installation av
solceller, 26 augusti 2019

Yrkande

Åsa Larsson (S) yrkar att motionen ska bifallas.
Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD), Robin Holmberg (M) och
Liss Böcker (C) yrkar att motionen ska avslås.

Proposition och omröstning

Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att
yrkandet om att motionen ska avslås bifallits. Omröstning begärs. Följande
omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill bifalla yrkandet om att motionen ska avslås röstar JA
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.
Omröstningen faller ut med 4 JA-röster och 1 NEJ-röster enligt följande:

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17

JA-röster: Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och
Robin Holmberg (M).
NEJ-röst: Åsa Larsson (S).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen

Reservation
Åsa Larsson (S) reserverar sig mot beslutet:
”Om vi menar allvar med vårt klimatarbete, så bör vi göra vad vi kan för att
stimulera goda miljöval till exempel inte ta någon bygglovsavgift för solceller.
Framförallt om det är få anläggningar som behöver bygglov, så blir kostnaden för
kommunen att ta bort bygglovsavgiften försumbar i förhållande till den miljönytta
solcellsanläggningar ger.”

Beslutet ska expedieras till
• Motionären

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-02-09

Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Diarienummer
KS 2019/398

Kommunstyrelsen

Svar på motion från Lars Nyander (S) m.fl. om kommunal
stimulans för installation av solceller
Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) m fl. har inkommit med en motion där det förslås att den kommunala processen för lov och de kostnader som uppstår i samband med en installation av solceller ska vara
kostnadsfri.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 9 februari 2021
Protokollsutdrag, Samhällsbyggnadsnämnden, 12 maj 2020
Tjänsteutlåtande, Bygglovsenheten, 5 maj 2020
Protokollsutdrag, Miljö- och tillståndsnämnden, 20 februari 2020
Tjänsteutlåtande, enheten för natur- och ekologisk hållbarhet, 29 januari 2020
Motion från Lars Nyander (S) m fl. om kommunal stimulans för installation av solceller, 26 augusti 2019
Utredning
Av utredningen från huvuduppdrag Samhälle framgår att det är få solcellsanläggningar som är
bygglovspliktiga, och de fall bygglov krävs så är avgiften låg och handläggningen relativt enkel.
Det är dock möjligt att helt avgiftsbefria handläggningen genom en ändring i bygglovstaxan.
Miljö- och tillståndsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionen och lämnar olika förslag. Miljö och tillståndsnämnden ser positivt på motionen men anser att frågan behöver utredas ytterligare, medan Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska avslås.
Förslag till beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för övervägande och beslut.

Eva Sturesson
Tf. kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-05-12

SBN § 127

Dnr. SBN 2020/114

Svar på motion från Lars Nyander m fl (S) om kommunal
stimulans för installation av solceller
Ärendebeskrivning
Lars Nyander m.fl. (S) har inkommit med en motion där det föreslås att Ängelholms
kommun ska göra den kommunala processen för lov av installation av solceller både
snabbare och billigare. Man vill därmed öka andelen ren och förnybar energi i kommunen
och yrkar på att den kommunala handläggningen i samband med processen med
installation av solceller ska vara kostnadsfri.
Beslutsunderlag
Motion från Lars Nyander m.fl. (S) angående kommunal stimulans för installation av
solceller, den 26 augusti 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 26 augusti 2019 § 160
Yrkanden
Johan Wifralius (SD), Nicklas Oddson (KD), och Anita Rosén (L) yrkar att avslå
motionen.
Magnus Jonsson (S), Hans-Åke Jönsson (C), och Gert Nilsson (S) yrkar att bifalla
motionen.
Propositioner och omröstning
Ordförande (M) frågar samhällsbyggnadsnämnden om man bifaller Johan Wifralius (SD)
m.fl. yrkande att avslå motionen. Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden avslår
motionen.
Omröstning begärs.
Ordförande anger att ja-röst är för att avslå motionen, och att nej-röst är för att bifalla
motionen. Med röstsiffrorna 8-ja och 4-nej beslutar samhällsbyggnadsnämnden att föreslå
att avslå motionen.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-05-12

Reservation
Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Gert Nilsson (S) reserverar sig mot
beslutet med följande motivering:
”Vi socialdemokrater anser Lars Nyander motion angående kommunal stimulans av
installation av solceller ska bifallas. Huvudanledningen är att Ängelholms kommun ska
främja fossilfri elförsörjning.”
Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Bygglovschef

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

1 (2)

Tf miljö- och byggchef
Rune Liljenberg
0431- 870 00
rune.liljenberg@engelholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Diarienummer

2020-05-05

SBN 2020/114
KS 2019/398

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på motion från Lars Nyander m.fl. (S) om kommunal stimulans
för installation av solceller
Ärendebeskrivning
Lars Nyander m.fl. (S) har inkommit med en motion där det föreslås att Ängelholms kommun
ska göra den kommunala processen för lov av installation av solceller både snabbare och
billigare. Man vill därmed öka andelen ren och förnybar energi i kommunen och yrkar på att
den kommunala handläggningen i samband med processen med installation av solceller ska
vara kostnadsfri.
Beslutsunderlag
Motion från Lars Nyander m.fl. (S) angående kommunal stimulans för installation av solceller,
den 26 augusti 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 26 augusti 2019 § 160
Utredning
Bygglovsenheten har tillsammans med enheten för natur och ekologisk hållbarhet utrett frågan
om stimulans av solceller. Det är i dag få solcellsanläggningar som är bygglovspliktiga. De
solenergianläggningar som är bygglovspliktiga är i regel de som avviker från byggnadens form
och färg inom ett detaljplanelagt område. Bygglovsansökan för solceller är idag inte särskilt
kostsamma eller vanligt förekommande i kommunen. Därför skulle ett kostnadsfritt alternativ
av denna typ av bygglovsansökningar troligen ha marginell påverkan på bygglovsenhetens
intäkter.
På grund av redan låga avgifter för bygglov av solceller bedömer vi att genomförandet av
motionens förslag inte kommer att markant öka antalet ansökningar om bygglov för solceller.
Om förslaget får stort genomslag och genererar en markant ökning av ansökningar, kommer
dock en redan hårt belastad bygglovsenhet få ytterligare arbetsuppgifter. Bygglovsenheten
kommer då att vara i behov av utökade resurser utan ökade intäkter.
Motionen föreslår även att den kommunala processen för hantering av bygglov för solceller
ska bli snabbare. Handläggningen av bygglov för solceller är relativt enkel och
bygglovsenheten ser inga möjligheter att minska handläggningstiden för just bygglov för
solceller.

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Diarienummer

2020-05-05

SBN 2020/114
KS 2019/398

En stimulans i form av avgiftsfri bygglovshandläggning kräver en ändring av bygglovstaxan
vilket är ett beslut som ska fattas av Kommunfullmäktige.
Motionen har även hanterats av Miljö- och tillståndsnämnden.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen som besvarad.

_____

Rune Liljenberg
Tf. miljö- och byggchef

Veronica Kippner
Tf. bygglovschef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Bygglovschef

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm
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Miljöutvecklare
David Thorstensson
0725-445829
David.Thorstensson@engelholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Diarienummer

2020-01-29

MTN 2020/07
KS 2019/398

Miljö- och tillståndsnämnden

Svar på motion från Lars Nyander m.fl. (S) om kommunal stimulans
för installation av solceller
Ärendebeskrivning
Lars Nyander m.fl. (S) har inkommit med en motion där det föreslås att Ängelholms kommun
ska göra den kommunala processen för lov av installation av solceller både snabbare och
billigare. Man vill därmed öka andelen ren och förnybar energi i kommunen och yrkar på att
den kommunala handläggningen i samband med processen med installation av solceller ska
vara kostnadsfri.
Beslutsunderlag
Motion från Lars Nyander m.fl. (S) angående kommunal stimulans för installation av solceller,
den 26 augusti 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 26 augusti 2019 § 160
Utredning
Enheten för natur och ekologisk hållbarhet har tillsammans med bygglovsenheten utrett
frågan om stimulans av solceller. Det är i dag få solcellsanläggningar som är bygglovspliktiga.
De solenergianläggningar som är bygglovspliktiga är i regel de som avviker från byggnadens
form och färg inom ett detaljplanelagt område. Bygglovsansökan för solceller är idag inte
särskilt kostsamma eller vanligt förekommande i kommunen. Därför skulle ett kostnadsfritt
alternativ av denna typ av bygglovsansökningar troligen ha marginell påverkan på
bygglovsenhetens intäkter.
På grund av redan låga avgifter för bygglov av solceller bedömer vi att genomförandet av
motionens förslag inte kommer att markant öka antalet ansökningar om bygglov för solceller.
Om förslaget får stort genomslag och genererar en markant ökning av ansökningar, kommer
en redan hårt belastad bygglovsenhet få ytterligare arbetsuppgifter. Bygglovsenheten kommer
då att vara i behov av utökade resurser utan ökade intäkter.
Motionen föreslår även att den kommunala processen för hantering av bygglov för solceller
ska bli snabbare. Handläggningen av bygglov för solceller är relativt enkel och
bygglovsenheten ser inga möjligheter att minska handläggningstiden för just bygglov för
solceller.

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Diarienummer

2020-01-29

MTN 2020/07
KS 2019/398

En stimulans i form av avgiftsfri bygglovshandläggning kräver en ändring av bygglovstaxan
vilket är ett beslut som ska fattas av Kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Miljö- och tillståndsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Miljö- och tillståndsnämnden vill särskilt påpeka att ett beslut om ändring av bygglovstaxan
för att få avgiftsfri handläggning av bygglov för solceller ska fattas av Kommunfullmäktige.
_____

Rune Liljenberg
Tf. miljö- och byggchef

Robin Pehrsson
Tf. enhetschef för natur och ekologisk
hållbarhet

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Petter Sundkvist, bygglovschef, Petter.Sundkvist@engelholm.se
Robin Pehrsson, tf. enhetschef för natur och ekologisk hållbarhet,
Robin.Pehrsson@engelholm.se

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-02-20
Miljö- och tillståndsnämnden

MTN § 11

Dnr. MTN 2020/7

Motion om kommunal stimulans av solceller
Ärendebeskrivning
Lars Nyander m.fl. (S) har inkommit med en motion där det föreslås att Ängelholms kommun ska
göra den kommunala processen för lov av installation av solceller både snabbare och billigare. Man
vill därmed öka andelen ren och förnybar energi i kommunen och yrkar på att den kommunala
handläggningen i samband med processen med installation av solceller ska vara kostnadsfri.
Beslutsunderlag
Motion från Lars Nyander m.fl. (S) angående kommunal stimulans för installation av solceller, den
26 augusti 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 26 augusti 2019 § 160
Föredragande tjänsteperson
David Thorstensson, miljöutvecklare
Yrkanden
Staffan Broddesson (C) yrkar bifall med tilläggsförslag att nämnden ser positivt på motionen, men
anser att förslaget behöver utredas ytterligare för att korrekt kunna bedöma kostnader, nytta och
arbetsinsats för åtgärden. Anders Davidsson (M), Anne-Marie Lindén (MP), Torgny Handreck (S)
och.Lina Miremark (L) instämmer i yrkandet.
Ajournering
Sverigedemokraterna begärs och beviljas ajournering, 3 min.
Yrkanden forts.
Anders Ingvarsson (SD) och Jan-Eric Andersson (KD) instämmer i yrkandet.
Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden lämnar följande yttrande:
Nämnden ser positivt på motionen, men anser att förslaget behöver utredas ytterligare för att
korrekt kunna bedöma kostnader, nytta och arbetsinsats för åtgärden.
Miljö- och tillståndsnämnden vill särskilt påpeka att ett beslut om ändring av bygglovstaxan för att få
avgiftsfri handläggning av bygglov för solceller ska fattas av Kommunfullmäktige.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-02-20
Miljö- och tillståndsnämnden

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Petter Sundkvist, bygglovschef, Petter.Sundkvist@engelholm.se
Robin Pehrsson, tf. enhetschef för natur och ekologisk hållbarhet, Robin.Pehrsson@engelholm.se

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

ANGELHOLMs KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2019 -08- 2 6
Dnr..... ............................

r
FRAMTIDSPARTIET l ÄNGELHOLM

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun

2019-08-26

Kommunal stimulans för installation av solceller.
Solceller är idag ett av de renaste sätten att tillverka energi på.
Installationen av solceller runt om i Sverige har ökat kraftigt, vilket är mycket positivt. Det flnns
stora fördelar med att fler hushåll installerar solceller. De blir mer självförsörjande och kan också bli
leverantörer av energi till elnätet.
Vi socialdemokrater anser att vi som kommun kan göra det mer förmånligt att välja ren och förnybar
energi till sitt hushåll.
Ett sätt att göra valet till ren och förnybar energi enklare är att göra den kommunala processen för
lov både billigare och snabbare.

Vi Socialdemokrater yrkar därför:
Att de kommunala kostnader som uppstår i samband processen med en installation av solceller ska
vara kost dsfri.
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Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08,
angelhol m @socialdemokraterna .se, www .socia Id emokraternaa ngel holm.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-02-22

KF § 46

Dnr. KS 2020/534

Val av ledamot i kommunfullmäktiges fasta beredning
1 på vakant plats (blågröna)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 att utse ledamöter till
kommunfullmäktiges beredning 1 för uppraget ”Medborgardialog – utveckling av
systematik och former”. En blågrön plats lämnades vakant tillsvidare.

Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges beslut den 25 januari 2021, § 16

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fortsatt lämnat uppdraget som ledamot (blågröna) i fullmäktiges beredning 1
vakant tillsvidare.

Beslutet ska expedieras till
• Beredningskoordinator
• Nämndsekreterare/FMS

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

Avsägelse av uppdrag -förtroendevald
Ärendenummer

21 0223-EN-AVSU PPD-CE58

Inskickat

2021-02-23 18:57

Dina uppgifter
Personuppgifter
Personnummer
Förnamn

Jan Olof

Efternamn

Jönsson

Kontaktuppgifter
E-post
Telefon
Mobil

Förtroendevalds uppdrag
Parti som representeras
Parti

Kristdemokraterna

Vilka uppdrag vill du avsäga dig?
Denna avsägelse gäller

Enstaka uppdrag som avsägs

Vissa av mina uppdrag

Nämnd/styrelse

Uppdrag

Avsägelse fr.o.m

Medborgardialog

Beredning 1

2021-02-26

signeringsinformation
Ankomsttid:
Signerat av:

2021-02-23 18:57
Jan Olof Jönsson

Signerats med personnummer:
Utgivare:
Signatur verifierad:

2021-02-23 18:57

Pas/adress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epos/ inlil'&fcngclholm se Webb 1\WW.cn~;clho l m .s~.:

Sida l av l

skälderviken 2021-02-26

Till Ängelholms kommun

Jag avsäger mig uppdraget som ledamot i Kommunfullmäktiges fasta beredning 2.

!tncraur

~Jdl ~~

Torgny Bergström

Ä~GELHOLMS KOMMUN
OMMUNSTYRELSEN

2021-03Dnr...

ol

f '?..)()JJj!Q?:

ÄNGELHOLMS KOMMUN
NÄMNDEN FÖH LMSOHG OCH STÖO

2021 oz 2 6
Dnr......................................•••.•••

Ängelholm den 26 februari 2021

Jag vill säga upp mina uppdrag som ersättare i
Överförmyndarnämnden och Nämnden för Omsorg och Stöd.
Med vänliga hälsningar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-02-22

KF § 47

Dnr. KS 2021/66

Entledigande samt val av ersättare efter Sven
Bergman (C) gällande uppdrag i kommunfullmäktiges
fasta beredning 2 och samhällsbyggandsnämnden
Ärendebeskrivning
Sven Bergman (C) har lämnat in avsägelse från samtliga politiska uppdrag i
Ängelholms kommun som är följande: ’
-

Ledamot i kommunfullmäktiges fasta beredning 2
Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden
Ledamot i Nordvästra Skånes Kustvattenråd – behandlas av kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Avsägelse från Sven Bergman (C), inkommen den 1 februari 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Sven Bergman (C) från ovanstående uppdrag,
att till ny ledamot i kommunfullmäktiges fasta beredning 2 utse Annely Silfwerax
(C), samt
att tillsvidare lämna uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden vakant.

Beslutet ska expedieras till
•
•
•
•
•
•

Sven Bergman
Annely Silfwerax
Kommunfullmäktiges fasta beredning 2
Samhällsbyggnadsnämnden
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

Avsägelse av uppdrag -förtroendevald
Ärendenummer

210311-EN-AVSUPPD-NU42

Inskickat

2021-03-1115:49

Dina uppgifter
Personuppgifter
Personnummer
Förnamn

Mats Arnold

Efternamn

Wide n

Kontaktuppgifter
E-post
Telefon
Mobil

Förtroendevalds uppdrag
Parti som representeras
Centerpartiet

Parti

Vilka uppdrag vill du avsäga dig?
Denna avsägelse gäller

Vissa av mina uppdrag

Nämnd/styrelse
Enstaka uppdrag som avsägs

Uppdrag Avsägelse fr.o.m

Familje och utbildningsnämnden ersättare 2021-03-12

signeringsinformation
Ankomsttid:
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Planeringschef
Henrik Sanden
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henrik.sanden@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS Dnr.
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-02-22

Kommunfullmäktiges val 2021 - Val av styrelser till
Ängelholms Fastighetsstruktur AB samt till Södra
Sjukhusområdets Utvecklings AB
Ärendebeskrivning
AB Ängelholmshem har två helägda dotterbolag i Ängelholms Fastighetsstruktur
AB och Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB.
Enligt Ängelholms kommuns policy om kommunala bolag ska kommunens representanter i bolagens styrelser utses av kommunfullmäktige. I de helägda bolagen utser kommunfullmäktige samtliga styrelseledamöter och suppleanter. För helägda
kommunala bolag utser kommunfullmäktige också ordförande, förste och andre
vice ordförande samt lekmannarevision. Kommunfullmäktiges beslut om styrelse
och lekmannarevisorer ska bekräftas på varje årsstämma.

Beslutsunderlag
• Policy om kommunala bolag i Ängelholms kommun 2021-2031
• Bolagsordning för Ängelholms Fastighetsstruktur AB, antagen på extra bolagsstämma den 11 april 2014
• Bolagsordning för Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB, antagen på extra
bolagsstämma den 20 april 2017

Utredning
Ängelholms Fastighetsstruktur AB ska inom hela Ängelholms kommun äga och
förvalta fast och lös egendom och genom dotterbolag äga, förvalta samt avyttra
fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet. Styrelsen ska bestå av 1 - 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Består styrelsen av 1 till 2 ledamöter skall minst 1
suppleant utses. Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller
ett registrerat revisionsbolag.
Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB ska inom hela Ängelholms kommun äga
och förvalta fast och lös egendom, förvärva fastigheter eller tomträtter för att på
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dem uppföra och förvalta bostadshus och lokaler, att som ett led i utvecklingen av
bolagets bostads- och lokalbestånd överlåta fastigheter och tomträtter, samt därmed förenlig verksamhet. Styrelsen ska bestå av 1 - 10 ledamöter med högst 10
suppleanter. Består styrelsen av 1 till 2 ledamöter skall minst 1 suppleant utses. Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till styrelseledamöter i Ängelholms Fastighetsstruktur AB välja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
att till styrelsesuppleanter i Ängelholms Fastighetsstruktur AB välja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
att till ordförande, förste och andre vice ordförande i Ängelholms Fastighetsstruktur AB välja
ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande
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att till revisorer i Ängelholms Fastighetsstruktur AB välja
1.
2.
att till revisorssuppleanter i Ängelholms Fastighetsstruktur AB välja
1.
2.
_____________________
att till styrelseledamöter i Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB välja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
att till styrelsesuppleanter i Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB välja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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att till ordförande, förste och andre vice ordförande i Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB välja
ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande
att till revisorer i Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB välja
1.
2.
att till revisorssuppleanter i Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB välja
1.
2.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
• De valda
• AB Ängelholmshem
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Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun

2021-03-22

Stadsmusemn med stadsarkiv
Ängelholm saknar ett modernt stadsmuseum där kommunens historia finns dokumenterad och
tillgänglig för allmänheten. Ängelholms historia går tillbaka till Högmedeltiden. Vi har ett stort
ansvar att bevara och lämna över vårt historiska och kulturella arv till kommande generationer.
I Arkivlagen från 1990 anges de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska
myndigheterna och andra statliga och kommunala beslutande församlingar ska sköta sina arkiv .
.Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:
1.
2.
3.

Rätten att ta del av allmänna handlingar.
Behovet av information för rättskipningen och förvaltningen .
Forskningens behov.

En god ide är att ha motionen i åtanke nu när ett nytt stadshus skall byggas.

Vi Socialdemokrater yrkar därför:
Att frågan om inrättande av ett modernt stadsmuseum, där kommunens historia finns
dokumenterad och tillgänglig för allmänheten utreds.
Att frågan om inrättande av ett modernt stadsarkiv utreds.
För den Socialdemokratiska Kommunfullmäktigegruppen.

~t.tLars Carlsson

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08,
an elholm socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se
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Plats och tid:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-18
Krisledningsnämnden

Rum 429 samt digitalt via Teams 2021-02-18, kl. 09.00-10.15

Beslutande:

Robin Holmberg (M), ordförande (Fysiskt närvarande i lokalen)
Liss Böcker (C)
Asa Larsson (S) tjg. ers. för Lars Nyander (S)

Ersättare:

Linda Persson (KD)
Eric Sahlvall (L)

Övriga närvarande:

Jan I<lauser, säkerhetschef
Kristina Magnusson kommundirektör (Fysiskt närvarande i lokalen)
Henrik Sanden, planeringschef
Linda Wahlström, nämndsekreterare (Fysiskt närvarande i lokalen)
Viktor Heden, tf. enhetschef kommunikation
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj §
Barbara Boron, verksamhetschef Lärande och familj §

Utses att justera:

Liss Böcker

sekreterare

t"Y\~L W~t.oJ~, \. .- -"

Paragrafer: 29- 33

Linda Wahlström
Ordförande

~c' ~~

Robin Holm?erg
Justerare

l Ju". eign.

~~,A~

C~
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kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-18
Krisledningsnämnden

ANSLAG l BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-02-18

Datum för anslags uppsättande:

2021-02-23

Datum för anslags nedtagande:

2021-03-17

Förvaringsplats för protokollet:

Stadshuset i .\ngelholm

Underskrift
Linda Wahlström

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2021-02-11

§ 29

Val av justeringspersoner
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden.

Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:
1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Liss Böcker.

Justeringspersons signatur

U tdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2021-02-11

§ 30

Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar:
att godkänna föredragningslistan.

Justeringspersons signatur

Utdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2021-02-11

KLN § 31

Uppföljning med huvuduppdrag Lärande och Familj
1.

Chef Lärande och familj Lars-Ola Olsson informerar om distansundervisningen på
gymnasiet som har skett med anledning av pandemin. Han redogör för vilka arbetssätt,
strategier och utmaningar som funnits för gymnasieskolan under påverkan av Covid-19
och smittspridningen.

2. Verksamhetschef Barbara Boron informerar om hur det ser ut på verksamheten barn
och unga och den ökning som kan ses under pandemiåret 2020 av antalet
orosanmälningar och andra ärenden där barn och vuxna lider av ohälsa av olika slag.

Justeringspersons signatur

U tdrags bes tyrkand e
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden
2021-02-11

§ 32

Aktuell lägesrapport
Ärendebeskrivning
säkerhetschefJan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den
11 februari 2021 .

stabsorientering nr. 104-105 från Krisledningsstaben ligger som grund för det somJan
informerar om. stabsorienteringarna finns diarieförda i Evolution, dnr. KS 2020/ 6.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Krisledningsnämnden

2021-02-11

KLN § 33

Kommunikation
Enhetschef Kommunikation, Viktor Heden informerar om vilka
kommunikationsinsatser som gjort sedan förra nämnden och som planeras den
närmaste tiden framöver.

Justeringspersons signatur

Utdrags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-10
Kommunrevisionen

Plats och tid:

Digitalt via Teams, 2021-02-10, kl. 16:30- 20:00

Beslutande:

BengtSävström,sammankallande
Oskar Funes Galindo
Ingemar Olsson
Ulla Magnusson
Lisbet Enbjerde
RolfEkberg
Kurth Engwall
Ragnar Steen
Gunilla Hildestrand

Övriga närvarande:

Jessica Svensson, lärande och familj, § 12
Ulrike Deppert, Helseplan, § 13
Lars Carlsson, 2:e vice ordf familje- och utbildningsnämnden, §13
Lars-Ola Olsson, chef huvuduppdrag lärande och familj, § 13
Filippa Kurdve, chef huvuduppdrag hälsa, § 13
Crista Thomasen, digitaliseringschef, § 14
Carl-Gustaf Folkeson, PwC

Utses att justera:

Ragnar Steen

Paragrafer: § 1O - § 19

sekreterare

Ordförande

Justerare

Ragnar Steen

l

Just.

s~

l

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-10
Kommunrevisionen

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Organ:

Kommunrevisionen

Sammanträdes datum:

2021-02-10

Datum för anslags uppsättande:

2o21-

Datum för anslags nedtagande:

2021- 6'3- (OJ

Förvaringsplats för protokollet:

stadshuset i Angelholm

U n derskrift

Just. sign.

o2· 7FJ

icNJt-~
,

U t drags bestyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-1 O
Kommunrevisionen

§ 1O Mötets öppnande

Revisionens sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde.
Revisionens sammankallande ställde frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket
inte var fallet.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 11 Justering

Kommunrevisionen beslutar
att utse Ragnar Steen till att justera dagens protokoll
§ 12 Information

Jessica Svensson informerade om situationen kring orosanmälningar inom Ängelholms
kommun.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 13 Granskning av samordning kring barn och unga med behov av

samordnade insatser
F öreligger granskningsrapport avseende samordning kring barn och unga med behov av
samordnade insatser.
Kommunrevisionen beslutar
att bordlägga granskningen tills nästa sammanträde
§ 14 Information

Crista Thomasen informerade om det pågående digitaliseringsarbetet i kommunen.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 1 5 Lekmannarevision

Revisionens sammankallande informerade om aktuella frågor i de kommunala bolagen.
Noterades att Bengt Sävström och Ragnar Steen har blivit utsedda som lekmannarevisorer i
Ängelholm Stadshus AB som utgör moderbolag i koncernen.
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen

l

UtdragsheMyrkande

Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021 -02-1 O
Kommunrevisionen

§ 16 Omvärldsbevakning
Revisionens sammankallande redogjorde för PwC:s omvärldsbevakning.

Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 17 Revisionsplan

Föreligger förslag till projektplan avseende granskning av årsredovisning för 2020
Kommunrevisionen beslutar
att anta förslag till projektplan avseende årsredovisning
§ 18 Rapporter

Ks - beslut om renovering av särskilda boenden, satsning för arbetslösa ungdomar
NOS- slutrapport särskilda boenden samt trygghetsboenden,
Miljö- och tillståndsnämnden-E-tjänst bygglov har inneburit en mindre arbetsbelastning för
registratorer
Nämnden för kultur, idrott, fritid - medarbetarundersökning,
Kommunrevisionen beslutar
att notera informationen
§ 19 Övrigt

Föreligger förslag att revisionens skrivelse till fullmäktige och kommunstyrelsen den 14 okt
angående utformning av protokoll dras tillbaka och att en ny skrivelse tas fram och
överlämnas.

Kommunrevisionen beslutar
att revisionens skrivelse angående utformning av protokoll hanteras enligt ovanstående
förslag
Föreligger förslag att en ekonomisk rapport avseende revisionen ska presenteras vid varje
revisionsmöte.

Kommunrevisionen beslutar
att en ekonomisk rapport för revisionen presenteras vid varje revisionsmöte.

1 (2)
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Protokoll vid sammanträde med styrelsen för
Ängelholms stadshus AB
Plats: Teams-möte den 27 januari 2021 klockan 08.30-10.00
Närvarande deltagare: Robin Holmberg, Lars Nyander, Liss Böcker, Linda
Persson och Patrik Olsson
Suppleanter; Asa Larsson, Karl-Otto Rosenqvist, E ric Sahlvall, Johan Wifralius
Övriga närvarande; E va Sturesson och Stefan Marthinsson

§1 Mötet öppnas

§2 Styrelsen väljer Lars Nyander till justeringsperson
§3 Dagordningen fastställs och godkänns
§4 Styrelsen konstituerar sig och beslutar att ersättarordningen vid
styrelsemöten i Ängelholm Stadshus AB skall följa ersättarordningen i
Kommunstyrelsens arbetsutskott, dvs. att då ledamot har förhinder att delta
i sammanträde och ersättare från samma parti ej kan tjänstgöra ska följande
turordning för ersättare från andra partier kallas in enligt nedan:

c

M, L, MP
L,MP,M

KD

MP,M,L

s

s

SD

SD

M

§5 Styrelsen beslutar att utse Kristina Magnusson till VD i Ängelholms
Stadshus AB
§6 Styrelsens beslutar att Ängelholms Stadshus AB tecknas av;
ÄNGELHOLMs KOMMUN
262 80 Ängelholm
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1) Styrelsen i sin helhet,
2) Två i föreningen av ordförande och VD eller ordförande med någon av
övriga i presidiet
3) VD har firmateckningsrätt avseende löpande förvaltningsåtgärder

§7 Styrelsen beslutar att anta VD-instruktion för Ängelholms Stadshus AB
§8 En kort genomgång avseende kommunkoncernens styrande dokument
genomförs och en muntlig information ges om att en mapp med
uppdaterade och antagna dokument skall skapas och finnas tillgänglig i
N etpublicator.

§9 Styrelsen beslutar att anta framtagen arbetsordning för Ängelholms
Stadshus AB.

§ 10 Styrelsen ger ordförande i uppdrag att tillsammans med VD ta fram en
rapportinstruktion tillsammans med respektive styrelse för AB
Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler.

§ 11 Styrelsen beslutar att den 17 februari skall AB Ängelholmshem och AB
Ängelholmslokalers respektive presidium och VD kallas till ett möte med
Ängelholms Stadshus ABs styrelse - vid detta möte skall förslag på
tidpunkt för ägardialoger samt gemensamma möten presenteras.

§ 12 Styrelsen beslutar att dess sammanträde skall ske kvartalsvis och
förläggas på samma dag som Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträder.

§ 13 Mötet avslutas

Justeras;

~/~~
Robin Holmberg
ordförande

t/

Lars N yan er
2:e icytrdförande
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Soc·aldemok ate n
FRAMTIDsPARTIET l ÄNGELHOLM

2021-03-19

Fråga till Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Familj- och utbildningsnämnden

Fråga gällande nattjouren .
l veckan kunde man i lokala pressen läsa om hur två personer vägrades möjligheter att få akut plats för
natten på nattjouren. Detta då den ena inte kunde uppvisa legitimation. Enligt socialtjänstlagen spelar
det ingen roll var du är folkbokförd om situationen är akut.

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande fråga.
l.

Vilka förändringar kommer ni vidta för nattjouren så att hemlösa kan få den hjälp de behöver när
de befinner sig i Ängelholms kommun?

ialdemokraterna:

Lars Nyander

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08,

angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se
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Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2018/497
Ytterligare dnr: Raderas om det saknas
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-03-11

Delegation till kommunstyrelsen om förbud mot att
vistas på särskilt angivna platser
Ärendebeskrivning

Den 4 mars 2021 fattade Regeringen beslut med stöd av pandemilagen att kommuner får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa platser om det finns
påtaglig risk för trängsel. Detta kan till exempel handla om parker, badplatser eller
andra liknande särskilda platser. Enligt pressmeddelandet från Socialdepartementet
kan ett sådant förbud bli aktuellt om det är hög smittspridning i en kommun, och
det exempelvis är varmare väder som lockar folk till att samlas med risk för ökad
trängsel och smittspridning.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 11 mars 2021
• Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen, daterat den 11 mars 2021
• Förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärdad den 4 mars 2021

Utredning
Den kommunala beslutanderätten utgår från fullmäktige. Sveriges kommuner och
Regioner (SKR) har uttalat att förbud att vistas på vissa platser påverkar grundlagsskyddade fri- och rättigheter och att det därför är nära till hands att se förbudsförskrifter som frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Sådana frågor faller inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt.
Samtidigt har kommunen behov av korta beslutsvägar och en snabb beredningsprocess. En delegation från kommunfullmäktige till styrelse eller nämnd kan därför
förenas med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär, till exempel att
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förbudet bara får gälla under korta perioder och eller på vissa angivna och begränsade områden. Det rättsliga utrymmet att överlåta beslutsfattande på nämnd eller
styrelsen ökar då.
Kommunledningen bedömer att kommunfullmäktige bör delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa angivna platser.
Syftet med delegationen är att kommunen snabbt ska kunna agera om behovet
uppstår. Samtidigt bör kommunstyrelsens befogenhet vara begränsad. Att förbjuda
medborgare att vistas på en plats är ett långtgående ingrepp i våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Därför bör mer omfattade beslut i denna riktning fattas av
kommunfullmäktige.
Kommunledningens förslag är att delegationen avgränsas till att meddela förbud
som får gälla i maximalt 10 dagar. En period om 10 dagar ger kommunen möjlighet
att sätta in förebyggande åtgärder med målet att förbudet ska kunna hävas, alternativt tillräcklig tid för att sammankalla ett extrainsatt kommunfullmäktige för att besluta om en förlängning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reglemente för kommunstyrelsen med följande tillägg i 4.1 Delegering från
kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden: […] meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk
för trängsel, i enlighet med Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Kommunstyrelsens föreskrifter om förbud får gälla i maximalt 10 dagar.
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Kristina Magnusson
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
• Kommunala författningssamlingen
• Krisledningsgruppen
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1 Inledning
Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens
samtliga strategiska frågor.
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen ansvarar för verksamheten inom samtliga områden
förutom de områden som är uppräknade i annan nämnds reglemente.

1.1 Kommunövergripande målsättningar och ansvar
Kommunens verksamhet ska präglas av kommunfullmäktiges
målsättningar om god ekonomisk hushållning och demokrati.
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att säkerställa att styrelsens
verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges perspektiv
medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och
medskapande medarbetare.
Häri ligger ett ansvar att säkerställa att styrelsens beslut beaktar folkhälsa,
mångfald, landsbygdssäkring, barnkonventionen och hållbar utveckling.

2 Uppgifter
2.1 Ledningsfunktionen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan
och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska
ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen
av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen har även
att följa upp strategiska planer.
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl. a.
•
utvecklingen av den kommunala demokratin
•
personalpolitiken
•
den översiktliga planeringen av användningen av mark och
vatten
•
mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och
samhällsbyggandet främjas
•
verka för en god energiplanering och energihushållning i
kommunen
•
verka för en god trafikplanering och trafikförsörjning i
kommunen
•
verka för en god miljö och ett hållbart samhällsbyggande
•
informationsverksamheten
1
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•
•
•
•
•

arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
arbetet med att effektivisera administrationen
utveckling av informationssystem, IT och kommunikation samt
utveckling av medborgardialog och brukarinflytande
ansvara för åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) såsom risk- och
sårbarhetsanalys, planering, geografiskt områdesansvar,
utbildning och övning, rapportering samt höjd beredskap.

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa
•
miljövårds- och naturvårdspolitiken
•
socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan
uppfyllas
•
den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god
kommunal hälso- och sjukvård
•
skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan
uppfyllas
•
kultur-, idrotts- och fritidpolitiken och verka för en god kultur-,
idrotts- och fritidsverksamhet i kommunen.
Ungdomsfullmäktige är remissinstans till kommunstyrelsen framförallt i
frågor som rör ungdomar.

2.2 Styrfunktionen
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:
 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande
mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala
verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är
förbehållna annan nämnd


övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens
löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.



tillse att uppföljning sker till fullmäktige från övriga nämnder om
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen
är under budgetåret



ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst
vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av
betydelse för kommunen.



löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav
som anges i 3 kap 17 och 18 §§ KL är uppfyllda beträffande de
aktiebolag som kommunen innehar aktier i.



årligen senast den 30 april i beslut pröva om den verksamhet som
bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger
2
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eller annars har intresse i enligt 3 kap 17 -18 §§ KL under
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige
snarast. Finner styrelsen att brister förelegat ska den samtidigt
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.


tillvarata kommunens intressen vid bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

3 Kommunstyrelsens övriga verksamheter
3.1 Ekonomisk förvaltning
Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och
därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I
uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och
att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för
indrivning av förfallna fodringar.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I
denna uppgift ingår bl. a. att
•
besluta om köp och försäljning av kommunens lösa egendom
samt att förvalta exploateringsfastigheter
•
tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
•
handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från
annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som
förvaltas av den nämnden.

3.2 Personalpolitiken
Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a
att
•
företräda kommunen som arbetsgivare och ansvara för
förhandlingar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt
utom beträffande för-handlingar som regleras i lokalt
samverkansavtal,
•
teckna kollektivavtal eller dylikt som reglerar frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare,
•
utfärda föreskrifter angående tolkning och tillämpning av
reglementen, lagar, avtal och andra bestämmelser som rör
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare,
•
lämna uppdrag som avses i befogenhetslagen 6 kap 3 §, lag om
vissa kommunala befogenheter,
3
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•
•
•
•

utveckla kommunens personal- och arbetsgivarpolitik genom
utarbetande av riktlinjer och policys,
ansvara för utveckling och samordning av
personaladministrationen,
besluta om anställning av kommundirektör, chef för
huvuduppdrag, chefer för servicestöd samt miljö- och byggchef
och verksamhetschefer inom huvuduppdragen,
vara kommunens pensionsmyndighet och besluta i frågor enligt
gällande pensionspolicy.

Kommunstyrelsen ansvarar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för
arbetsmiljön följs inom de verksamheter som tillhör kommunstyrelsens
ansvarsområde. (Angående ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter
till kommunstyrelsen och nämnder inom Ängelholms kommun, se
kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, dnr 2013/21)

3.3 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Kommunstyrelsen är:
•
arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd
•
kristidsnämnd enligt ransoneringslagen (1978:268).
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens planering enligt lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om
arkivvården finns i arkivlagen (1990:782) och arkivreglemente.
Kommunstyrelsen är ansvarig för behandling av personuppgifter inom
sitt verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla (kommunallagen
3 kap 30 §).

3.4 Övrig verksamhet
Kommunstyrelsen är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter
inom nedanstående områden:
Näringslivs- och destinationsfrågor, inkl. åtgärder för att allmänt
främja näringslivet i kommunen.
Arbetsmarknad och sysselsättning
Arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor samt försörjningsstöd
Socialtjänstlagen 4 kap (2001:453).

4
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Kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare
Kommunal vuxenutbildning enligt skollagen 11 kap (2010:800), – d.v.s.
grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna – utbildning i svenska för invandrare enligt
skollagen 13 kap (2010:800) samt yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning (2009:43).
Trygghet och säkerhet
Kommunstyrelsen ska verka för trygghet och säkerhet i kommunen i
enlighet med kommunfullmäktiges mål. Arbetet ska bedrivas i samverkan
med andra samhällsaktörer.
Kommunikation
Kommunens centrala informations- och kommunikationsverksamhet
Evenemang och sponsring
Kommunstyrelsen fattar beslut om sponsring i enlighet med av
kommunfullmäktige antagen policy. Kommunstyrelsen fattar också
beslut om ekonomiskt stöd till evenemang som anordnas av extern part.
Fysisk planering
Den övergripande fysiska planeringen med översiktsplanering och
fördjupade översiktsplaner. Kommunstyrelsen fattar beslut om
planbesked efter ansökan, samt är beställare av detaljplaner.
Kommunstyrelsen ansöker om nödvändiga lov och tillstånd för
kommunens verksamheter.
Mark och exploatering
Kommunens mark- och exploateringsavtal samt är formell ägare av
kommunens fastigheter
Förvaltning av kommunens markreserv, inklusive utarrendering av mark.
Bevakning av kommunens intressen vid fastighetsbildning,
fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen mm.
Yttranden i lantmäteriförrättningar
Lokalfrågor
Planering av kommunens samlade lokalbehov, innebärande arbete med
strategi för kommunövergripande lokalförsörjning, effektivisering av
verksamheternas lokalutnyttjande, förhandling och uppföljning av
koncerninterna och externa hyresavtal samt kommunövergripande
beställarenhet i förhållande till AB Ängelholmslokaler vid
nyinvesteringsprojekt, fastighetsutveckling, ombyggnader och
renoveringar.
Renhållning
Kommunstyrelsen har att med stöd av förslag från Nordvästra Skånes
Renhållnings AB bereda ärenden till kommunfullmäktige om
5
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renhållningstaxa, renhållningsordning samt avfallsplan. (Verksamheten
överlämnad till NSR enligt beslut i KF 24 juni 2013 § 159.)
Kommunal författningssamling
Reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av
fullmäktiges handlingar.
Kommunens vapen
Ärenden angående kommunens heraldiska vapen
Övrigt
De förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits
åt annan nämnd.

4 Delegering
4.1 Delegering från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden
•
vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som
fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare
föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit
•
besluta om tecknande av leasingavtal
•
styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som
fullmäktige fastställt
•
köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriationen eller
inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller
fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av kommunfullmäktige
fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp
och villkor i övrigt
•
när så erfordras för att ta tillvara kommunens ekonomiska eller
andra intressen, vid offentlig eller exekutiv auktion köpa fast
egendom eller tomträtt, varvid styrelsen snarast skall anmäla
sådant förvärv till kom-munfullmäktige och samtidigt framlägga
förslag till slutlig täckning av förskotterade kostnader för
förvärvet
•
i sådana mål och ärenden, där det ankommer på
kommunstyrelsen att föra kommunens talan på kommunens
vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
•
avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte
yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala
självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda
slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet
behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige
•
antagande av detaljplaner som utarbetats enligt reglerna i 5 kap 6
§ plan- och bygglagen (standardförfarande).
•
godkännande av exploateringsavtal som berör detaljplaner som
utarbetats enligt reglerna i 5 kap 6 § plan- och bygglagen
(standardförfarande).
6
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•

meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. i enlighet med
Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19. Kommunstyrelsens föreskrifter om
förbud får gälla i maximalt 10 dagar.

4.2 Delegering av ärenden
Kommunstyrelsen får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att
besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Kommunstyrelsen får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§.
Delegeringar av ärenden ska förtecknas i en delegationsordning som ska antas av
kommunstyrelsen.

5 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Kommunstyrelsen skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur
verksamheten i kommunen och de bolag kommunen helt eller delvis äger
eller annars har intresse i utvecklas, och hur den totala ekonomiska
ställningen är under budgetåret.

6 Kommunstyrelsens arbetsformer
6.1 Sammansättning
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

6.2 Ordförande
§1
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
Närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens
hela nämndförvaltning
Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens
övriga nämnder samt
Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos
myndigheter, konferenser och sammanträden om inte
kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall
7
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§2
Kommunstyrelsens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförandena får
närvara vid sammanträde med kommunens nämnder och styrelser. De
får i det sammanhanget delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot
någon enskild då sekretess gäller.

6.3 Ersättare för ordförande
§1
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern
äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
§2
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot
att vara ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga
uppgifter.

6.4 Kommunalråd
§1
Kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordföranden är tillika kommunalråd
och oppositionsråd.
§2
Kommunstyrelsen beslutar om eventuell Arbetsordning för
kommunstyrelsens ordförande samt 1:e vice och 2:e vice ordförande.

6.5 Ersättarnas tjänstgöring
§1
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt.
§2
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens
ställe.
§3
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
§4
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt
den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
§5
8
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde
oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna
därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
ordningen.
§6
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund
av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
§7
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett
sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

6.6 Inkallande av ersättare
§1
Om en ledamot har förhinder och inte kan delta i ett sammanträde ska
ersättare kallas in till tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den
ordning han/hon valts.

6.7 Sammanträden
§1
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen
bestämmer.
§2
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
§3
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas minst fem arbetsdagar före
sammanträdesdagen till varje ledamot, ersättare och annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.
§4
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
§5
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
§6
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till
sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

9

Reglemente för kommunstyrelsen förslag om ändring

§7
Deltagande i sammanträde kan ske på distans under förutsättning att
kommunallagens villkor för möten på distans kan uppfyllas.

6.8 Justering av protokoll
§1
Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter.

§2
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras
omedelbart. Paragrafen ska redovisas muntligt innan styrelsen justerar
den.

6.9 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen
skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av
protokollet.

6.10 Administrativa organ
Under kommunstyrelsen lyder kommunorganisationen.
Kommunstyrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande
ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som
finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan
benämning.

6.11 Delgivning
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden eller
kommundirektören.

6.12 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen
skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice
ordförande och kontrasigneras av kommundirektören eller vid förfall för
denne av respektive huvuduppdragschef. I övrigt bestämmer
kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar.

6.13 Kommunstyrelsens utskott
§1
10
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Inom kommunstyrelsen ska finnas
•
ett arbetsutskott,
•
ett personalutskott,
•
ett samverkansutskott, och
•
ett arbetsmarknadsutskott
§2
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare och är
personunion med personalutskottet.
Arbetsutskottet ska bereda ärenden för beslut kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har rätt att fatta beslut i de ärenden som
kommunstyrelsen överlåter till utskottet, genom delegering.
För beslutsförhet i arbetsutskottet måste minst tre ledamöter eller för
ledamöter tjänstgörande ersättare vara närvarande. Ordförande eller
någon av vice ordförandena ska alltid vara närvarande vid utskottets
sammanträden.
Om ledamot i arbetsutskottet har förhinder ska ersättare kallas in till
tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon
valts.
Mandattiden för arbetsutskottet är densamma som för kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller
när minst två ledamöter begär det.
§3
Kommunstyrelsens personalutskott
Personalutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare och är
personunion med arbetsutskottet.
Personalutskottet ska bereda ärenden för beslut kommunstyrelsen.
Personalutskottet har rätt att fatta beslut i de ärenden som
kommunstyrelsen överlåter till utskottet, genom delegering.
För beslutsförhet i personalutskottet måste minst tre ledamöter eller för
ledamöter tjänstgörande ersättare vara närvarande. Ordförande eller
någon av vice ordförandena ska alltid vara närvarande vid utskottets
sammanträden.
Om ledamot i personalutskottet har förhinder ska ersättare kallas in till
tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning han/hon
valts.
Mandattiden för personalutskottet är densamma som för
kommunstyrelsen.
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Personalutskottet sammanträder när ordföranden anser att det behövs
eller när minst två ledamöter begär det.
§4
Kommunstyrelsens samverkansutskott
Samverkansutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.
Samverkansutskottet ska bereda ärenden för beslut kommunstyrelsen.
Vid beredningen ska samverkansutskottet kalla till sig ordförande och
vice ordförande i den eller de nämnder som berörs.
Samverkansutskottet har rätt att fatta beslut i de ärenden som
kommunstyrelsen överlåter till utskottet, genom delegering.
För beslutsförhet i samverkansutskottet måste minst tre ledamöter eller
för ledamöter tjänstgörande ersättare vara närvarande. Ordförande eller
någon av vice ordförandena ska alltid vara närvarande vid utskottets
sammanträden.
Om ledamot i samverkansutskottet har förhinder ska ersättare kallas in
till tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning
han/hon valts.
Mandattiden för samverkansutskottet är densamma som för
kommunstyrelsen.
Samverkansutskottet sammanträder när ordföranden anser att det
behövs eller när minst två ledamöter begär det.
§5
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott
Arbetsmarknadsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.
Arbetsmarknadsutskottet ska bereda ärenden för beslut
kommunstyrelsen. Arbetsmarknadsutskottet har rätt att fatta beslut i de
ärenden, inklusive myndighetsärenden, som kommunstyrelsen överlåter
till utskottet, genom delegering.
För beslutsförhet i arbetsmarknadsutskottet måste minst tre ledamöter
eller för ledamöter tjänstgörande ersättare vara närvarande. Ordförande
eller någon av vice ordförandena ska alltid vara närvarande vid utskottets
sammanträden.
Om ledamot i arbetsmarknadsutskottet har förhinder ska ersättare kallas
in till tjänstgöring i första hand efter partitillhörighet i den ordning
han/hon valts.
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Mandattiden för arbetsmarknadsutskott är densamma som för
kommunstyrelsen.
Arbetsmarknadsutskott sammanträder när ordföranden anser att det
behövs eller när minst två ledamöter begär det.

13

Svensk författningssamling
Förordning
om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19

SFS 2021:161
Publicerad
den 5 mars 2021

Utfärdad den 4 mars 2021
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
dels att 1 kap. 2 §, 4 kap. 1 och 2 §§, 6 kap. 1 §, rubriken till 4 kap. och
rubrikerna närmast före 4 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 8 kap., en ny paragraf, 4 kap. 3 §,
och närmast före 4 kap. 3 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
2 §1 Denna förordning är meddelad med stöd av
– 7 § första stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i fråga om 3 kap. 1, 2 och 4 §§,
– 8 § första stycket samma lag i fråga om 4 kap. 1–3 §§,
– 9 § första stycket samma lag i fråga om 5 kap. 1–3 §§,
– 11 § första stycket samma lag i fråga om 6 kap. 1 och 2 §§,
– 10 § första stycket samma lag i fråga om 7 kap. 1–3 §§,
– 13 § första stycket samma lag i fråga om 8 kap. 1 §,
– 2 kap. 15 § första stycket ordningslagen (1993:1617) i fråga om punkt 4
i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna,
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

4 kap. Platser för fritids- och kulturverksamhet
Gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer och
konsthallar
1 § Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av
en gym- eller sportanläggning, en badanläggning, ett museum eller en konsthall, ska
1. begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som
är säkert från smittskyddssynpunkt,
2. utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen
utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att
trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt
säkert avstånd från varandra, och

1

Senaste lydelse 2021:114.

1

3. se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar,
kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.
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Nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar
2 § Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av
en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning, ska
1. begränsa antalet besökare inom anläggningsområdet på ett sätt som är
säkert från smittskyddssynpunkt,
2. utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
och
3. se till att in- och utpassage till anläggningsområdet och verksamhetslokaler, samt till avgränsade områden och utrymmen utomhus, kan ske på
ett sådant sätt att trängsel undviks.
Bemyndigande
3 § Folkhälsomyndigheten får meddela
1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 och
2 §§, och
2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådana
verksamheter som avses i 1 och 2 §§.

6 kap.
1 § Den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt,
använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett
utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat
sammankomst, får endast använda eller upplåta lokalen, området eller
utrymmet till en sammankomst med högst åtta deltagare.
Första stycket gäller inte i fråga om lokaler, områden och utrymmen som
används eller upplåts för en begravningsceremoni.
I 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen finns
bestämmelser om smittskyddsåtgärder som den som driver ett serveringsställe som omfattas av samma lag och anslutande föreskrifter ansvarar för
att vidta.

8 kap. Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser
1 § En kommun får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park,
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det
på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
I 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns ytterligare bestämmelser om sådana föreskrifter.
Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2021.
På regeringens vägnar
ARDALAN SHEKARABI
Liv Bernitz
(Socialdepartementet)
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