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 kl. 18:00-22:30
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Malin Klintfjäll, teknisk sekreterare, aulan
Elisabeth Alm, sekreterare, aulan

Paragrafer: 1-21

Protokollet är digitalt justerat av:

Elisabeth Kullenberg, Ordförande

Ola Carlsson, Justeringsperson

Åsa Larsson, Justeringsperson

Elisabeth Alm, Sekreterare

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Datum för anslags uppsättande: 2022-02-16

Datum för anslags nedtagande: 2022-03-10

       Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholm
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Beslutande
Ledamöter Parti Ersättare
Elisabeth Kullenberg, ordförande, aulan                  (M)                                               
Robin Holmberg                          (M)                                               
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               
Christina Hanstål                       (M)                                               
Tomas Fjellner                          (M)       
Ingela Sylwander                        (M)                                               
Ola Carlsson, aulan                            (M)                                               
Maija Rampe                             (M)                                               
Anders Davidsson                        (M)                                               
Johnny Hagman  ej § 12 p.g.a. jäv                       (M)       Alf Carlsson (M) § 12
Karl-Erik Asp                           (M)                                               
Susanne Resmark                         (M)       
Cornelis Huisman (M)
Per Skantz                              (M)                                               
Hannes Petersson (M)
Liss Böcker                             (C)                                               
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       Linda Böcker Åkerman                                        
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ann Hörnebrant Sturesson
Lennart Nilsson                         (C)                                               
Charlotte Engblom-Carlsson              (L)                                               
Eric Sahlvall                           (L)                                               
Anita Rosén                             (L)       
Linda Persson                           (KD)                                              
Petra Oddson                            (KD)      
Anne-Marie Lindén                       (MP)      Karl-Otto Rosenqvist                                        
Helena Böcker                           (MP)                                              
Lars Nyander                            (S)                                               
Åsa Larsson, aulan                             (S)                                               
Mikael von Krassow                      (S)                                               
Emma Yngvesson                          (S)                                               
Magnus Jonsson  §§ 7-21                        (S)       Ingen tjänstgörande ersättare §§ 1-6
Lars Karlsson                           (S)                                               
Susanne Jönsson ej §§ 10-11 p.g.a. jäv                         (S)       Ingen tjänstgörande ersättare §§ 10-11
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               
Ale Holm                                (S)                                               
Fanny Krumlinde Handreck                (S)       
Tommy Jönsson                           (S)       Johnny Nguyen
Susanne Sandström                       (V)                                               
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              
Niklas Andersson                        (SD)                                              
Anders Ingvarsson                       (SD)                                              
Karin Jansson                           (SD)                                              
Mats Sahlin                             (SD)      Bo Salomonsson
Pontus Myrenberg                        (SD)      
Alexander Johnsson                      (SD)                                              
Rose-Marie Broman                       (SD)                                              
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              
Inger Rengstedt                           (EP)      
Jan Anders Brundin                           (EP)      
Magnus Jonsson (EP)                                              
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

1 Val av justerare

2 Föredragningslistan

3 Information om Aktivitet förebygger - Lars-Ola Olsson, chef 
Lärande och familj, och Maja Arvidsson, Aktivitet förebygger, 
informerar

_ Interpellation från Magnus Jonsson (S) ställd till 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Fjellner (M) 
om kommunens tillsynsarbete enligt plan- och bygglagen – 
utgick!

2022/51

_ Interpellation från Lars Karlsson (S) ställd till 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Fjellner (M) 
angående den nya gång- och cykelbron mellan Haradal och 
Nybroskogen – utgick!

2022/53

_ Interpellation från Jan Anders Brundin (EP) ställd till Robin 
Holmberg (M) angående bevarande av befintliga Pyttebron – 
utgick!

2022/55

_ Interpellation från Patrik Ohlsson (SD) ställd till Charlotte 
Engblom Carlsson (L) angående landsbygdspotten – utgick!

2022/56

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

2021/201

5 Motion från Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) 
rörande skyltprogram

2021/41

6 Ansökan om ersättning för lokalkostnader, Pysslingen förskola 2018/857

7 Försäljning av del av Ängelholm Rebbelberga 26:3 till RBA 
Roberts Bygg & Anläggning AB

2021/459

8 Försäljning av Vejby 242:10 till CintoProfil AB 2021/437

9 Återköp av Vejby 242:6 från Arreis AB 2021/440
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10 Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken 2020/548

11 Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa 
parkeringsavgift vid Hembygdsparkens parkering i dialog med 
Hembygdsföreningen

2020/583

12 Stöd till besöksnäringen under Coronapandemin 2021/140

13 Förslag om extra semesterdagar till personal inom vård och 
omsorg inom huvuduppdrag Hälsa

2022/35

14 Förslag om extra stöd till föreningar år 2022 med anledning av 
Coronapandemin

2022/36

15 Revisionsplan och granskningsplan för kommunrevisionen 
2022

2021/475

16 Anmälningsärenden

17 Entledigande av Tim Brithén (EP) från uppdraget som 
ersättare i Kommunfullmäktige

2022/22

18 Entledigande samt val av ny ersättare i Valnämnden efer 
Viktoria Österling (C)

2022/32

19 Entledigande av Rikard Larsson (SD) från uppdrag som 
ersättare i Kommunfullmäktige

2022/75

20 Entledigande av Sven Arne Nilsson (KD) från samtliga 
politiska uppdrag i Ängelholms kommun

2022/68

21 Entledigande av Mats Sahlin (SD) från uppdraget som ersättare 
i Miljö- och tillståndsnämnden

2022/73

_ Ev. motioner - Utgick!
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 1

Val av justerare

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter att jämte ordföranden 
justera protokollet tisdag den 15 februari kl. 15:00: Ola Carlsson (M) och 
Åsa Larsson (S). 
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 2

Föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar:

Följande ärenden tillkommer:
29. Kommunrevisionens protokoll 2022-01-12
30. Entledigande av Rikard Larsson (SD) från uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige – dnr KS 2022/75
31. Entledigande av Sven Arne Nilsson (KD) från samtliga politiska uppdrag i 
Ängelholms kommun – dnr KS 2022/68
32. Entledigande av Mats Sahlin (SD) från uppdraget som ersättare i Miljö- och 
tillståndsnämnden – dnr KS 2022/73

Följande ärenden utgår på grund av tidsbrist och behandlas på 
nästkommande sammanträde:
25. Interpellation från Magnus Jonsson (S) ställd till Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Tomas Fjellner (M) om kommunens tillsynsarbete enligt plan- och 
bygglagen – dnr KS 2022/51
26. Interpellation från Lars Karlsson (S) ställd till Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Tomas Fjellner (M) angående den nya gång- och cykelbron mellan 
Haradal och Nybroskogen – dnr KS 2022/53
27. Interpellation från Jan Anders Brundin (EP) ställd till Robin Holmberg (M) 
angående bevarande av befintliga Pyttebron – KS 2022/55
28. Interpellation från Patrik Ohlsson (SD) ställd till Charlotte Engblom Carlsson 
(L) angående landsbygdspotten – dnr KS 2022/56

Ändrad ordning mot dagordningen: 
Efter förlängd uppstart och upprop (av tekniska skäl) inleds sammanträdet med 
punkt 3 Information om Aktivitet förebygger.

Därefter behandlas ärendena i följande ordning
Beslutsärenden 5-16,
Anmälningsärenden 20-24, 29
Valärenden 17-18, 30-32
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KF § 3

Information om Aktivitet förebygger 

Ärendebeskrivning
Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj, och Maja Arvidsson, Aktivitet 
förebygger, informerar: 

Generation Pep har utsett Aktivitet förebygger till Årets peppare och Lars Ola 
Olsson och Maja Arvidsson tog emot utmärkelsen vid Idrottsgalan i Stockholm. 

Motiveringen till utmärkelsen var att ”Årets vinnare har tillgängliggjort rörelseglädje 
och skapat en genomgripande samhällsförändring. Tack vare samverkan mellan 
olika delar av det lokala samhället så skapas en hållbar och långsiktig modell för 
barn och ungas hälsa, som också kan vara ett fint föredöme för andra”

Aktivitet Förebygger har det senaste året växlat upp med resurser och kommer 
växla upp ytterligare och sätta fokus på den psykiska hälsan hos barn och unga. 

Ordföranden tackar för informationen gratulerar till utmärkelsen. Jättetrevligt och 
bra jobbat och otroligt fint att vi i Ängelholm har en sådan verksamhet som ger 
genklang på så många sätt. 
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KF § 4 Dnr. KS 2021/201, NKIF 2021/43

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

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har i april 2021 lämnat in en motion där det föreslås att en 
skate- och kickboardspark anläggs i Munka-Ljungby. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut den 1 december 2012, § 228
 Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli den 2 november 2021
 Beslut från nämnden för kultur, idrott och fritid den 20 september 2021
 Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle den 6 september 2021
 Motion från Susanne Jönsson (S) om en skate- och kickboardspark, den 23 april 

2021

Yrkande
Susanne Jönsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och beviljas att 
lämna protokollsanteckning enligt nedan.

Charlotte Engblom-Carlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

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

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: JA-röst för bifall till 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. NEJ-röst för bifall till 
motionen. Av 50 tjänstgörande ledamöter röstar 35 JA, 12 NEJ och 3 ledamöter 
avstår från att rösta. Se omröstningslista 1. 
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet:
Vi socialdemokrater kan se vinsterna med att skapa mötesplatser för våra barn- och 
unga. Vi väljer att kalla det för investeringar, investeringar i möjligheter för en aktiv 
fritid. Ett gott exempel är den skatepark som etablerats på papegojan i Ängelholm, 
där möjligheterna till olika typer av aktiviteter vuxit fram. Ett helt område där
Ängelholmare i olika åldrar kan mötas, röra på sig och utöva olika sorters sporter.
Vi vill göra samma sak i Munka Ljungby, skapa ett område för aktiviteter.

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna vill gärna ta ett större grepp om mötesplatserna i Ängelholms
kommun inkl Munka-Ljungby, för att komma fram till rätt prioriteringar givet
medborgarnas önskemål. Vi är därför inte beredda att bifalla motionens förslag i ett
enskilt ärende, men vi ser gärna att frågan om en skate- och kickboardpark i
Munka-Ljungby tas med i fortsatta diskussioner om hur vi bäst utvecklar
mötesplatserna i Ängelholms kommun.

Beslutet ska expedieras till
Motionären
Kommunstyrelsen
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Omröstningslista 1
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst
Robin Holmberg                          (M)                                                X   
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                                 X  
Christina Hanstål                       (M)                                                X   
Tomas Fjellner                          (M)       X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Johnny Hagman                           (M)       X    
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X    
Susanne Resmark                         (M)       X    
Cornelis Huisman (M) X
Per Skantz                              (M)                                               X    
Hannes Petersson (M) X
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       Linda Böcker Åkerman                                        X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ann Hörnebrant Sturesson X    
Lennart Nilsson                         (C)                                               X    
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)       X    
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      X    
Anne-Marie Lindén                       (MP)      Karl-Otto Rosenqvist                                        X    
Helena Böcker                           (MP)                                              X    
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        -  -  -
Lars Karlsson                           (S)                                               X   
Susanne Jönsson                         (S)       X   
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               X   
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               X   
Ale Holm                                (S)                                               X   
Fanny Krumlinde Handreck                (S)       X   
Tommy Jönsson                           (S)       Johnny Nguyen X   
Susanne Sandström                       (V)                                               X   
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X    
Niklas Andersson                        (SD)                                              X   
Anders Ingvarsson                       (SD)                                              X   
Karin Jansson                           (SD)                                              X    
Mats Sahlin                             (SD)      Bo Salomonsson X    
Pontus Myrenberg                        (SD)      X
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X    
Rose-Marie Broman                       (SD)                                              X    
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X    
Inger Rengstedt                           (EP)          X
Jan Anders Brundin                          (EP)      X  
Magnus Jonsson                         (EP)                                                 X
Elisabeth Kullenberg, ordförande                  (M)                                               X   

Summa: 35 12 3
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KF § 5 Dnr. KS 2021/41, SBN 2021/58

Motion från Patrik Ohlsson (SD) och Johan Wifralius 
(SD) rörande skyltprogram

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

Motionen har remitterats till Samhällsbyggnadsnämnden som har yttrat sig den 31 
augusti 2021.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut den 19 januari 2022, § 14
• Tjänsteutlåtande den 7 december 2021
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 december 2021, § 234
• Skyltprogram för Ängelholms kommun
• Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 31 augusti 2021, § 154
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 14 juni 2021 
•    Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD), inkommen den 21 januari 2021

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD), Robin Holmberg (M) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutade

att bifalla motionen.

Beslutet ska expedieras till
• Planeringschef kommunstyrelsen
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KF § 6 Dnr. KS 2018/857

Ansökan om ersättning för lokalkostnader, Pysslingen 
förskola

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har i maj 2021 beslutat fastställa modell för ansökan och 
beräkning av extra ersättning till fristående förskolor och skolor avseende 
lokalkostnader.

Pysslingen förskolor (AcadeMedia AB) har i e-post inkommit med en ansökan om 
extra ersättning för lokalkostnader avseende etablering av förskola i Havsbaden 
(Globen 1) för 90 barn.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut den 19 januari 2022, § 15
• Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2021
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 december 2021, § 233
• Ansökan om extra lokalbidrag från Pysslingen Förskolor (AcadeMedia AB). 
• Hyresavtal mellan 3Hus Holding AB och Pysslingen Förskolor (AcadeMedia 

AB).

Yrkande
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Sven-Ingvar Borgquist (M), Patrik Ohlsson 
(SD), Karl-Otto Rosenqvist (MP)  och Johnny Hagman (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Lars Nyander (S) och Lars Karlsson (S) yrkar i första hand att ärendet 
återremitteras för förtydligande av vilka särskilda skäl som ligger till grund för 
förslaget, i andra hand att kommunstyrelsens förslag avslås. 

Susanne Sandström (V) och Jan Anders Brundin (EP) yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Proposition och omröstning
Ordförande Elisabeth Kullenberg (M) ställer först proposition på Lars Nyanders 
(S) och Lars Karlssons (S) återremissyrkande. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska behandlas vid sammanträdet.
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Ordförande ställer sedan proposition på dels bifall, dels avslag på kommun-
styrelsens förslag till beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: JA-röst för bifall till 
kommunstyrelsen förslag och NEJ-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag. Av 
50 tjänstgörande ledamöter röstar 35 JA och 15 NEJ. Se omröstningslista 2. 

Kommunfullmäktige bifaller därmed kommunstyrelsens förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Pysslingen Förskolor (AcadeMedia AB) extra lokalersättning avseende 
etablering av förskola i Havsbaden (Globen 1, Ängelholm) för maximalt 90 barn i 
enlighet med tidigare fastställd ersättningsmodell,

att finansiering sker genom att ianspråkta medel som avsatts för framtida 
lokalkostnader under kommunfullmäktige. 

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande: 
”Vår uppfattning är att våra kommunala medel ska användas i våra egna 
verksamheter. Detta lokalstöd gör det än mer lukrativt för privata välfärdsföretag 
att etablera sig i vår kommun och dessutom på medborgarnas egen bekostnad.

Vi anser att det är helt orimligt att de privata välfärdsbolagen som redan plockar ut 
enorma vinster i utdelning på våra skattemedel ska få ännu mer.

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutat att bifalla den extra 
lokalersättningen då det inte finns några särskilda skäl som motiverar ett högre 
bidrag för lokalkostnader. Beslutet innebär ett också ett avsteg från 
likabehandlingsprincipen och det minskar konkurrensneutraliteten. Det finns en 
överhängande risk för att förslaget skapar kostnadsdrivande effekter utifrån att 
ersättning lämnas för högre ersättningar än grundbeloppet men inte medger att 
motsvarande avdrag görs för lokalkostnader som är lägre än grundbeloppet. 
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Den blå-gröna majoriteten med stöd av SD har med detta förslag tydligt visat hur 
ansvarslöst deras agerande är samt hur deras uppfattning om god ekonomisk 
hushållning av kommunala resurser ser ut.” 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Beslutet ska expedieras till
• Pysslingen Förskolor (AcadeMedia AB)
• Servicestöd, Ekonomi & kvalitet
• Huvuduppdrag Lärande o familj
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Omröstningslista 2
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst
Robin Holmberg                          (M)                                                X   
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                                 X  
Christina Hanstål                       (M)                                                X   
Tomas Fjellner                          (M)       X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Johnny Hagman                           (M)       X    
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X    
Susanne Resmark                         (M)       X    
Cornelis Huisman (M) X
Per Skantz                              (M)                                               X    
Hannes Petersson (M) X
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       Linda Böcker Åkerman                                        X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ann Hörnebrant Sturesson X    
Lennart Nilsson                         (C)                                               X    
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)       X    
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      X    
Anne-Marie Lindén                       (MP)      Karl-Otto Rosenqvist                                        X    
Helena Böcker                           (MP)                                              X    
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        -  -  -
Lars Karlsson                           (S)                                               X   
Susanne Jönsson                         (S)       X   
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               X   
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               X   
Ale Holm                                (S)                                               X   
Fanny Krumlinde Handreck                (S)       X   
Tommy Jönsson                           (S)       Johnny Nguyen X   
Susanne Sandström                       (V)                                               X   
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X    
Niklas Andersson                        (SD)                                              X   
Anders Ingvarsson                       (SD)                                              X   
Karin Jansson                           (SD)                                              X    
Mats Sahlin                             (SD)      Bo Salomonsson X    
Pontus Myrenberg                        (SD)      X
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X    
Rose-Marie Broman                       (SD)                                              X    
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X    
Inger Rengstedt                           (EP)          X
Jan Anders Brundin                          (EP)      X  
Magnus Jonsson                         (EP)                                                 X
Elisabeth Kullenberg, ordförande                  (M)                                               X   

Summa: 35 15
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KF § 7 Dnr. KS 2021/459

Försäljning av del av Ängelholm Rebbelberga 26:3 till 
RBA Roberts Bygg & Anläggning AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Rebbelberga 26:3 är belägen i Åkerslunds industriområde, Ängelholm
RBA Roberts Bygg & Anläggning AB är ett väletablerat byggföretag i Ängelholm 
som idag sysselsätter cirka 45 anställda. 

Genom att förvärva del av Rebbelberga 26:3 (ca 9 350 m2, se kartskiss) inom 
detaljplanerat verksamhetsområde kan bolaget utveckla sin verksamhet och 
tillgodose sitt utökade behov av kontorsytor och lager.
Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Åkerslund. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med RBA Roberts Bygg & 
Anläggning AB upprättat förslag till köpekontrakt. RBA Roberts Bygg & 
Anläggning AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut den 19 januari 2022, § 16
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 25 november 2021
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 december 2021, § 239
 Av RBA Roberts Bygg & Anläggning AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss 

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

att godkänna upprättat köpekontrakt med RBA Roberts Bygg & Anläggning AB 
avseende del av Rebbelberga 26:3.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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KF § 8 Dnr. KS 2021/437

Försäljning av Vejby 242:10 till CintoProfil AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Vejby 242:10 är belägen i Vejby industriområde, Vejbystrand.

CintoProfil AB är en reklambyrå som i huvudsak producerar och säljer profilerade 
arbetskläder, foliering av fordon, visitkort och framtagning av logotyper. Genom 
att förvärva Vejby 242:10 inom detaljplanerat verksamhetsområde i Vejby 
industriområde kan bolaget flytta sin verksamhet till större lokaler. Delar av 
etableringen kommer att hyras ut till J&R Entreprenad AB som ingår i samma 
ägarstruktur. Detta tillgodoser deras behov av lager och uppställningsplats för 
entreprenadmaskiner.

CintoProfil AB har för avsikt att uppföra en byggnad för lager och produktion av 
reklamprodukter.

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

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

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut den 19 januari 2022, § 17
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 25 november 2021
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 december 2021, § 240
 Av CintoProfil AB signerat köpekontrakt 
 Kartskiss

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

att godkänna upprättat köpekontrakt med CintoProfil AB avseende Vejby 242:10.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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KF § 9 Dnr. KS 2021/440

Återköp av Vejby 242:6 från Arreis AB

Ärendebeskrivning
Fastigheten Vejby 242:6 är belägen i Vejby industriområde, Vejbystrand.

Arreis AB köpte fastigheten av kommunen 2019. Köpet var förknippat med en 
byggnadsskyldighet som inte uppfyllts. Arreis AB ämnar därför sälja tillbaka 
fastigheten till kommunen för samma köpeskilling, enligt villkor som framgår av 
köpebrevet. 

Mark- och exploateringsenheten ämnar sälja vidare fastigheten genom att teckna 
nytt köpekontrakt med ny verksamhetsutövare i nästa steg.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Arreis AB upprättat förslag 
till återköpskontrakt. Arreis AB har undertecknat avtalet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut den 19 januari 2022, § 18
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 25 november 2021
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 december 2021, § 241
 Av Arreis AB signerat återköpskontrakt 
 Kartskiss

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna upprättat återköpskontrakt med Arreis AB avseende Vejby 242:6.
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Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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KF § 10 Dnr. KS 2020/548, KS 2020/583

Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken

Ärendebeskrivning
Den 20 december behandlade kommunfullmäktige en 
samverkansöverenskommelse mellan Ängelholms Hembygdsförening, Ängelholms 
kommun och Ängelholms Näringsliv. Syftet med samverkansöverenskommelsen är 
att beskriva hur parterna ska verka för att bevara och utveckla besöksmålet samt 
tydliggöra respektive parts ansvar och åtaganden, som grund för ekonomiskt stöd. 
Överenskommelsen avser främja, utveckla och fördjupa samarbetet mellan parterna 
för att säkerställa Hembygdsparkens fortlevnad och vidareutveckla verksamheten.

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

Ärendet återremitterades genom s.k. minoritetsåterremiss för omarbetning av 
förslaget till avgiftsbelagd parkering.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 19 januari 2022, § 20
• Tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2022
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 20 december 2021
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 1 december 2021, § 223
• Tjänsteutlåtande Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken, daterat den 

26 oktober 2021
• Samverkansöverenskommelse Hembygdsparken

Jäv
På grund av jäv deltar inte Susanne Jönsson (S) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 

Yrkande
Robin Holmberg (M), Cornelis Huisman (M), Charlotte Engblom-Carlsson (L), 
Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Ingela Sylwander (M) och Tomas Fjellner 
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Patrik Ohlsson (SD) och Susanne Sandström (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Lars Nyander (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för omarbetning av 
den avgiftsbelagda parkeringen och yrkar i andra hand avslag på kommunstyrelsens 
förslag. 

Jan Anders Brundin (EP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för 
omarbetning i enlighet med protokollsanteckning nedan. I andra hand yrkar Jan 
Anders Brundin avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Proposition och omröstning
Ordförande Elisabeth Kullenberg (M) ställer först proposition på Lars Nyanders 
(S) och Jan Anders Brundins (EP) återremissyrkande. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska behandlas vid sammanträdet.

Ordförande ställer sedan proposition på dels bifall, dels avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: JA-röst för bifall till 
kommunstyrelsen förslag och NEJ-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag. Av 
50 tjänstgörande ledamöter röstar 28 JA och 22 NEJ. Se omröstningslista 3. 

Kommunfullmäktige bifaller därmed kommunstyrelsens förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna samverkansöverenskommelse om Hembygdsparken mellan parterna 
Ängelholms Hembygdsförening, Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande: 
”På kommunfullmäktiges sammanträde i december 2021 beslutades genom en 
minoritetsåterremiss att förslaget till avgiftsbelagd parkering skulle omarbetas.
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Trots beslutet av kommunfullmäktige väljer kommunstyrelsens ordförande att 
lägga fram samma förslag ännu en gång utan någon förändring.

Spelar besluten i kommunens högst beslutande organ ingen roll för 
kommunstyrelsens ordförande? 

En del av de argument som den blå-gröna majoriteten framfört i samband med 
detta förslag fram handlar om hur mycket parkeringsavgifter hembygdsparken nu 
kommer få eller att en avgift inte spelar någon roll då det inte finns någon 
inträdesavgift för att gå in i parken. Vår uppfattning är att det är en väldigt bra sak 
att det är just kostnadsfritt att gå in i parken då den blir öppen för alla. Det är 
dessutom omöjligt att beräkna eventuella intäkter för parkeringen och det blir 
därför ett förvånande argument. I förslaget framgår det tydligt att investeringen i p-
automater och parkeringsyta först ska täckas innan några inkomster för parken kan 
bli aktuella. Det finns dessutom en betydande risk att medborgare kan välja att 
betala parkeringskostnader istället för medlemskap i hembygdsparkens förening 
vilket skulle få betydande konsekvenser. 

Vår uppfattning är att parkeringen vid kommunens största turistattraktion ska vara 
avgiftsfri.”

----- 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet: 
”Vi finner samverkansavtalet bra, bortsett från att vi inte vill belasta bilburna 
besökare med en parkeringsavgift. Många av dessa är barnfamiljer som har få 
realistiska alternativ till att ta bilen. Hembygdsparken är också en av kommunens 
viktigaste träffpunkter och sociala mötesplatser, viktig även för de som bor utanför 
centralorten. Dessa har redan en extra kostnad i form av transport till/från 
Hembygdsparken jämfört med de som bor i tätorten Ängelholm, och bör enligt vår 
uppfattning inte utöver detta belastas med en parkeringsavgift. Härutöver ser vi en 
risk för att bilister som följd av avgiften istället kommer parkera i omgivningarna 
där det är fortsatt gratis att parkera, vilket vore en oönskad bieffekt som skulle 
påverka bl.a. trafiksäkerheten för både kringboende och besökare.”

----- 
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Jan Anders Brundin (EP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag:
”Följande revideringar ska göras av texterna i ”Samverkansöverenskommelse 
Hembygdsparken” (det odaterade och opaginerade dokument (utan filnamn) som 
återfinns bland beslutsunderlagen till KF 2022.02.07 med nummer ”11.6”)

1. Sidan 3 – rubrik ”Ängelholms kommun” tredje punkten i uppräkningen av 
åtaganden strykes och utgår: ”Ta ut en parkeringsavgift för parkeringarna vid 
Hembygdsparken och låta intäkterna utgöra extra bidrag till Hembygdsföreningen”

2. Sidan 4 – rubrik ”5 Former för samverkan” – fjärde stycket (”En utredning av 
nya driftsformer ---- för olika museer”) sista meningen – tillkommande text i 
kursiv stil: Områden för samverkan skulle tex kunna vara gemensam 
marknadsföring, enhetlig strategi för parkeringsfrågor och därmed 
sammanhängande parkeringsavgifter, paketering av etc etc

3. Sidan 4 – rubrik ”6 Ersättning” – Föreningen ska årligen få en ersättning på 
2.750.000 kronor av Ängelholm Kommun för etc etc Beloppet höjs med 500.000 
till 3.250.000 – eller ett belopp som motsvarar den bedömda finansieringen via P-
avgifter.

4. Sidan 5 – rubrik ”9 Giltighet” – andra stycket står ”bägge parter” – ska stå 
”samtliga tre parter”.

5. Redaktionellt disponera texten så att alla tre parternas undertecknande framstår 
på samma sida i avtalet.

Kommentar till yrkande pkt 5: Det är oetiskt att redaktionellt disponera texten så 
att inte alla tre parternas undertecknande framstår på samma sida i avtalet. 
Kombination med ”bägge parter”-formuleringen är anmärkningsvärd. Om vi kan 
nå samsyn i dessa avseenden återstår självfallet ett visst redaktionellt arbete med 
texterna i avtalet – vilket lämpligen utförs av person som har tillgång till 
originalhandlingarna digitalt. Numera kan vi visst göra det omöjliga möjligt – vi 
skulle kanske kunna fundera ett moment till och tänka efter. Framtiden sträcker sig 
– trots allt - längre än till 2035.”

------ 

Susanne Sandström (V) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon har för 
avsikt att före justering komma in med en skriftlig reservation. Vid justeringen av 
protokollet finns ingen reservation från Susanne Sandström.  
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------ 

Beslutet ska expedieras till
• Kommundirektörens stab
• Ängelholms Hembygdsförening
• Ängelholms Näringsliv
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  Omröstningslista 3
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst
Robin Holmberg                          (M)                                                X   
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                                X  
Christina Hanstål                       (M)                                                X   
Tomas Fjellner                          (M)       X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Johnny Hagman                           (M)       X    
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X    
Susanne Resmark                         (M)       X    
Cornelis Huisman (M) X
Per Skantz                              (M)                                               X    
Hannes Petersson (M) X
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       Linda Böcker Åkerman                                        X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ann Hörnebrant Sturesson X    
Lennart Nilsson                         (C)                                               X    
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)       X    
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      X    
Anne-Marie Lindén                       (MP)      Karl-Otto Rosenqvist                                        X    
Helena Böcker                           (MP)                                              X    
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)       X
Lars Karlsson                           (S)                                               X   
Susanne Jönsson - jäv                         (S)       Ingen tjänstgörande ersättare - -   -
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               X   
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               X   
Ale Holm                                (S)                                               X   
Fanny Krumlinde Handreck                (S)       X   
Tommy Jönsson                           (S)       Johnny Nguyen X   
Susanne Sandström                       (V)                                               X   
Patrik Ohlsson                          (SD)                                               X  
Niklas Andersson                        (SD)                                               X
Anders Ingvarsson                       (SD)                                               X
Karin Jansson                           (SD)                                               X 
Mats Sahlin                             (SD)      Bo Salomonsson  X 
Pontus Myrenberg                        (SD)       X 
Alexander Johnsson                      (SD)                                               X  
Rose-Marie Broman                       (SD)                                               X  
Bengt Bengtsson                         (SD)                                               X 
Inger Rengstedt                           (EP)      X
Jan Anders Brundin                           (EP)      X  
Magnus Jonsson                         (EP)                                              X
Elisabeth Kullenberg, ordförande                  (M)                                               X   

Summa: 28 22
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KF § 11 Dnr. KS 2020/583, SBN 2020/261

Införande av parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens 
parkering i dialog med Hembygdsföreningen

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att införa 
parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med 
Hembygdsföreningen. Enligt uppdraget ska nettointäkterna, efter att kostnaderna 
för hanteringen är betalda, tillföras Hembygdsparken som ett bidrag.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut den 1 december 2021, § 224
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 27 april 2021-04-27; 

Parkeringsavgift Hembygdsparken
 Kommunstyrelsens beslut den 5 maj 2021; svar på uppdrag till 

Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter vid 
Hembygdsparkens parkering i dialog med Hembygdsföreningen

 Svar på uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter 
vid Hembygdsparkens parkering i dialog med Hembygdsföreningen

 Avgift och zonkod för parkeringar i Hembygdsparken
 Återrapportering av uppdrag att införa parkeringsavgifter vid 

Hembygdsparken
 Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter vid 

Hembygdsparkens parkering i dialog med Hembygdsföreningen. 
Nettointäkterna, efter att kostnaderna för hanteringen är betalda, ska 
tillföras Hembygdsparken som ett bidrag. Uppdraget ska återrapporteras 
senast den 30 juni 2021.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Susanne Jönsson (s) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 

Yrkande
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att avgiften 
inom den nya zonkoden för parkeringar i Hembygdsparken ska erläggas från och 
med 1 mars 2022. I detta yrkande instämmer Liss Böcker (C), Charlotte Engblom-
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Carlsson (L), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Linda Persson (KD) och Jan Anders 
Brundin (EP). 

Patrik Ohlsson (SD), Lars Nyander (S), Susanne Sandström (V) och Magnus 
Jonsson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Proposition och omröstning
Ordförande Elisabeth Kullenberg (M) ställer proposition på bifall respektive avslag 
på kommunstyrelsens förslag inkl. parkeringsavgiftens startdatum 1 mars och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag inkl. startdatum 1 
mars. 

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: JA-röst för bifall till 
kommunstyrelsens förslag, med parkeringsavgiftens startdatum 1 mars och NEJ-
röst för avslag till detsamma. 

Av 50 tjänstgörande ledamöter röstar 29 JA och 21 NEJ. Se omröstningslista 4. 

Kommunfullmäktige bifaller därmed kommunstyrelsens förslag inkl. startdatum 1 
mars 2022 för införande av parkeringsavgift i den nya zonkoden för parkeringarna i 
Hembygdsparken. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att komplettera taxa för parkering med en ny zonkod som gäller parkeringar i 
Hembygdsparken. Avgiften inom zonen är 7 kr/timme och ska erläggas alla dagar 
mellan kl. 9-18 från och med 1 mars 2022. 

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet: 
”Vår uppfattning är att det inte ska vara kostnadsbelagd parkering vid 
hembygdsparken. Vi yrkade därför avslag.”

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet: 
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”Vi finner samverkansavtalet bra, bortsett från att vi inte vill belasta bilburna 
besökare med en parkeringsavgift. Många av dessa är barnfamiljer som har få 
realistiska alternativ till att ta bilen. Hembygdsparken är också en av kommunens 
viktigaste träffpunkter och sociala mötesplatser, viktig även för de som bor utanför 
centralorten. Dessa har redan en extra kostnad i form av transport till/från 
Hembygdsparken jämfört med de som bor i tätorten Ängelholm, och bör enligt vår 
uppfattning inte utöver detta belastas med en parkeringsavgift. Härutöver ser vi en 
risk för att bilister som följd av avgiften istället kommer parkera i omgivningarna 
där det är fortsatt gratis att parkera, vilket vore en oönskad bieffekt som skulle 
påverka bl.a. trafiksäkerheten för både kringboende och besökare.”

Beslutet ska expedieras till
• Planeringschef kommunstyrelsen
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Omröstningslista 4
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst
Robin Holmberg                          (M)                                                X   
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                                X  
Christina Hanstål                       (M)                                                X   
Tomas Fjellner                          (M)       X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Johnny Hagman                           (M)       X    
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X    
Susanne Resmark                         (M)       X    
Cornelis Huisman (M) X
Per Skantz                              (M)                                               X    
Hannes Petersson (M) X
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       Linda Böcker Åkerman                                        X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ann Hörnebrant Sturesson X    
Lennart Nilsson                         (C)                                               X    
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)       X    
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      X    
Anne-Marie Lindén                       (MP)      Karl-Otto Rosenqvist                                        X    
Helena Böcker                           (MP)                                              X    
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)       X
Lars Karlsson                           (S)                                               X   
Susanne Jönsson - jäv                         (S)       Ingen tjänstgörande ersättare - -   -
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               X   
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               X   
Ale Holm                                (S)                                               X   
Fanny Krumlinde Handreck                (S)       X   
Tommy Jönsson                           (S)       Johnny Nguyen X   
Susanne Sandström                       (V)                                               X   
Patrik Ohlsson                          (SD)                                               X  
Niklas Andersson                        (SD)                                               X
Anders Ingvarsson                       (SD)                                               X
Karin Jansson                           (SD)                                               X 
Mats Sahlin                             (SD)      Bo Salomonsson  X 
Pontus Myrenberg                        (SD)       X 
Alexander Johnsson                      (SD)                                               X  
Rose-Marie Broman                       (SD)                                               X  
Bengt Bengtsson                         (SD)                                               X 
Inger Rengstedt                           (EP)      X
Jan Anders Brundin                           (EP)      X  
Magnus Jonsson                         (EP)                                              X
Elisabeth Kullenberg, ordförande                  (M)                                               X   

Summa: 29 21
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KF § 12 Dnr. KS 2021/140

Stöd till besöksnäringen under Coronapandemin

Ärendebeskrivning
I april 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om en rad åtgärder som syftade till 
att stötta näringslivet och besöksnäringen under 2021.
Med anledning av de restriktioner som nu införts för att begränsa smittspridningen 
av Covid-19 förslås att stödåtgärderna förlängs.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut den 19 januari 2022, § 19
• Ordförandeförslag daterat den 11 januari 2022

Jäv
På grund av jäv deltar inte Johnny Hagman (M) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 

Yrkande
Robin Holmberg, (M), Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Karl-Otto Rosenqvist 
(MP), Charlotte Engblom-Carlsson (L) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Åsa Larsson (S) yrkar i första hand återremiss för utredning om hur länge de 
föreslagna åtgärderna ska gälla. I andra hand yrkar Åsa Larsson (S) avslag på att-
satserna om fast årlig avgift för alkoholtillsyn och fast årlig avgift för tillsyn av 
livsmedelshantering samt bifall till övriga föreslagna att-satser. 

Jan Anders Brundin (EP) instämmer i Åsa Larssons (S) andrahandsyrkande om 
avslag på förslagen om slopade tillsynsavgifter. 

Proposition och omröstning
Ordförande Elisabeth Kullenberg (M) ställer först proposition på Åsa Larssons (S) 
yrkande om återremiss. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska behandlas vid sammanträdet.
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Ordförande Elisabeth Kullenberg (M) ställer därefter proposition på de 13 att-
satserna som inte berör fast årlig avgift för alkoholtillsyn och tillsyn av 
livsmedelshantering och finner att kommunfullmäktige bifaller dem.

Ordförande ställer sedan proposition på bifall respektive avslag på att-satserna om 
fast årlig avgift för alkoholtillsyn och fast årlig avgift för livsmedelshantering under 
2022. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller dessa att-satser. 

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: JA-röst för bifall till
att-satserna om fast årlig avgift för alkoholtillsyn och fast årlig avgift för  
livsmedelshantering under 2022 och NEJ-röst för desamma. 
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster och 16 NEJ-röster. Se omröstningslista 5. 
Kommunfullmäktige bifaller därmed dessa att-satser. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt kommunstyrelsen/Servicestöd att korta ner betalningstiden avseende 
leverantörsfakturor för leverantörer som gör en framställan om detta till 
kommunen.

att inte ta ut någon avgift under 2022 för upplåtelse av allmän plats för uteserve-
ringar och torghandel,

att avgifterna ska minskas med 20 % under 2022 för sommarrestaurangerna på 
Stortorget.

att avgifterna ska minskas med 20 % under 2022 för de restauranger som har 
nyttjanderätt av kommunen avseende  mark för restaurangverksamhet,

att inte ta ut någon avgift under 2022 för bygglovsansökan för uteserveringar,

att ge möjlighet för butiker att ha varor /kassa utanför butik på allmän platsmark 
utan avgifter under hela år 2022,

att ge verksamheter möjlighet ansöka om uppskov till och med den 31 augusti 2022 
med betalning av fakturor som har utfärdats av Ängelholms kommun, inklusive 
vatten- och avfallshanteringsavgifter,
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att ge möjlighet för verksamheter att ansöka om dispens med hämtningsintervall, 
tex tömning av fettavskiljare,

att inte ta ut någon fast årlig avgift under 2022 för alkoholtillsyn för verksamheter 
med servering,

att inte ta ut någon fast årlig avgift under 2022 för tillsyn livsmedelshantering för 
verksamheter med servering (restauranger, caféer eller motsvarande som 
huvudverksamhet),

att inte ta ut någon fast avgift under 2022 för granskning av köldmediekontroll för 
verksamheter med servering,

att inte ta ut någon fast årlig avgift eller timavgift för planerad tillsyn under 2022 
för tillsyn gällande hygienisk verksamhet,

att tillskjuta 820 000 kr till Samhällsbyggnadsnämnden för att kompensera för 
minskade intäkter till följd av nedsatta taxor,

att tillskjuta 1 601 000 kr till Miljö- och tillståndsnämnden för att kompensera för 
minskade intäkter till följd av nedsatta taxor,

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat år 2022 med 2 421 
000 kr.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
”Socialdemokraterna reserverar sig mot att sats 9, att inte ta ut någon fast årlig 
avgift under 2022 för alkoholtillsyn för verksamheter med servering samt att sats 
10, att inte ta ut någon fast årlig avgift under 2022 för tillsyn av livsmedelshantering 
för verksamheter med servering (restauranger, caféer eller motsvarande 
huvudverksamhet).

Att stora delar av näringsverksamheten i kommunen påverkas av pandemin och 
olika restriktioner är uppenbart. Givetvis ska vi som kommun, i den mån det är 
möjligt och förenat med svensk lagstiftning, göra vad vi kan för att bistå 
näringsverksamheten.

Vår uppfattning är likadan som förra gången vi skulle fatta beslut om detta förslag. 
I stort är det bra men det finns två delar som vi inte kan ställa oss bakom.
Det ena är att subventionera verksamheter som säljer alkohol genom att inte ta ut 
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någon avgift för tillsynen och den andra är att inte ta ut någon avgift för kontroll av 
livsmedel.

Vi menar att en slopad avgift för alkoholtillsyn bara kan ses som en riktad 
subventionering till en specifik näringsgren som sysslar med alkoholförsäljning. 
Dessutom vet vi att det finns många problem kopplat till alkoholkonsumtion, inte 
minst med tanke på de ökade orosanmälningarna under pandemin.

Det är också anmärkningsvärt att den blå-gröna majoriteten lägger fram ett förslag 
om slopad avgift för kontroll av livsmedelshantering trots att Länsstyrelsen tydligt 
markerat att det inte är förenligt med svensk lagstiftning eller med EU-direktiven 
för livsmedelshantering. Detta med motiveringen att det inte är ”prövat”.” 

Beslutet ska expedieras till
• Stefan Marthinsson, ekonomichef
• Pernilla Fahlstedt, chef huvuduppdrag Samhälle
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Omröstningslista 5
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst
Robin Holmberg                          (M)                                                X   
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                                 X  
Christina Hanstål                       (M)                                                X   
Tomas Fjellner                          (M)       X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Johnny Hagman jäv                          (M)       Alf Carlsson                                        X    
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X    
Susanne Resmark                         (M)       X    
Cornelis Huisman (M) X
Per Skantz                              (M)                                               X    
Hannes Petersson (M) X
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       Linda Böcker Åkerman                                        X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ann Hörnebrant Sturesson X    
Lennart Nilsson                         (C)                                               X    
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)       X    
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      X    
Anne-Marie Lindén                       (MP)      Karl-Otto Rosenqvist                                        X    
Helena Böcker                           (MP)                                              X    
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)       X  
Lars Karlsson                           (S)                                               X   
Susanne Jönsson                         (S)       X   
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               X   
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               X   
Ale Holm                                (S)                                               X   
Fanny Krumlinde Handreck                (S)       X   
Tommy Jönsson                           (S)       Johnny Nguyen X   
Susanne Sandström                       (V)                                               X   
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X    
Niklas Andersson                        (SD)                                              X   
Anders Ingvarsson                       (SD)                                              X   
Karin Jansson                           (SD)                                              X    
Mats Sahlin                             (SD)      Bo Salomonsson X    
Pontus Myrenberg                        (SD)      X
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X    
Rose-Marie Broman                       (SD)                                              X    
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X    
Inger Rengstedt                           (EP)          X
Jan Anders Brundin                           (EP)      X  
Magnus Jonsson                        (EP)                                                 X
Elisabeth Kullenberg, ordförande                  (M)                                               X   

Summa: 35 16
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KF § 13 Dnr. KS 2022/35

Förslag om extra semesterdagar till personal inom 
vård och omsorg inom huvuduppdrag Hälsa

Ärendebeskrivning
Pandemin har inneburit stora omställningar för kommunens personal. För perso-
nal inom vård och omsorg inom huvuduppdrag Hälsa har åtgärderna medfört en 
kraftigt ökad arbetsbelastning i form av krav på att utföra arbetet i skyddskläder, 
men också genom införande av kohortvård som ytterligt har försvårat möjligheten 
att stötta upp mellan enheter och avdelningar. Mot denna bakgrund föreslår den 
politiska ledningen att personal inom vård och omsorg inom huvuduppdrag Hälsa 
ska ges två extra betalda semesterdagar.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut den 19 januari 2022, § 21
• Ordförandeförslag daterat den 17 januari 2022

Yrkande
Ingela Sylwander (M), Ann Hörnebrant Sturesson (C), Liss Böcker (C), 
Lars Nyander (S), Charlotte Engblom-Carlsson (L), Karl-Otto Rosenqvist (MP), 
Linda Persson (KD), Jan Anders Brundin (EP), Ale Holm (S) och Patrik Ohlsson 
(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att personal inom vård och omsorg inom huvuduppdrag Hälsa ska ges två extra 
betalda semesterdagar,

att tillskjuta 1 700 000 kr till Nämnden för omsorg och stöd för att kompensera för 
ökade kostnader för semester,

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat år 2022 med 1 700 
000 kr.

Beslutet ska expedieras till
• Nämnden för omsorg och stöd
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KF § 14 Dnr. KS 2022/36

Förslag om extra stöd till föreningar år 2022 med 
anledning av Coronapandemin

Ärendebeskrivning
Den politiska ledningen föreslår ett extra stöd till föreningar år 2022 för att mildra 
de negativa ekonomiska effekterna av Coronapandemin. 

Förslaget innebär att 1 000 000 tkr tillförs Nämnden för kultur, idrott och fritid, 
varav 750 000 kr delas ut som extra LOK-stöd och resterande 250 000 kr avsätts 
för att kompensera kultur-och hembygdsföreningars inkomstbortfall. 

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut den 19 januari 2022, § 22
• Ordförandeförslag daterat den 17 januari 2022

Yrkande
Jan Anders Brundin (EP), Charlotte Engblom-Carlsson (L), Christina Hanstål (M), 
Liss Böcker (C) och Petra Oddson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
att tillskjuta 1 mnkr till Nämnden för kultur, idrott och fritid att användas för extra 
LOK-stöd samt stöd till kultur- och hembygdsföreningar

Susanne Jönsson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 3 mnkr till 
Nämnden för kultur, idrott och fritid att användas för extra LOK-stöd samt stöd 
till kultur-och hembygdsföreningar.

Proposition och omröstning
Ordförande Elisabeth Kullenberg (M) ställer kommunstyrelsens förslag mot 
Susanne Jönssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: JA-röst för bifall till
kommunstyrelsens förslag och NEJ-röst för bifall till Susanne Jönssons (S) 
yrkande. Omröstningen utfaller med 39 JA-röster och 12 NEJ-röster. Se 
omröstningslista 6. 
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Kommunfullmäktige bifaller därmed kommunstyrelsens förslag.  

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att tillskjuta 1 000 000 kr till Nämnden för kultur, idrott och fritid att användas för 
extra LOK-stöd samt stöd till kultur-och hembygdsföreningar, 

att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat år 2022 med 
1 000 000 kr.

att uppdra åt Nämnden för kultur, idrott och fritid att besluta om hur fördelning 
och ansökan ska gå till.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet:
”Detta är ett bra förslag! 
Föreningslivets verksamheter är enormt viktiga, speciellt för våra barn- och 
ungdomar. Vi måste därför se till att de får allt stöd de behöver för att orka 
fortsätta bedriva sina verksamheter i dessa svåra tider. Vår uppfattning är att vi 
behöver öka stödet för att minska den uppenbara pressen på våra föreningar att 
hantera de återkommande omställningarna beroende på restriktioner.”

Beslutet ska expedieras till
• Nämnden för Kultur, idrott och fritid
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Omröstningslista 6
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst
Robin Holmberg                          (M)                                                X   
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                                 X  
Christina Hanstål                       (M)                                                X   
Tomas Fjellner                          (M)       X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Johnny Hagman                         (M)       X    
Karl-Erik Asp                           (M)                                               X    
Susanne Resmark                         (M)       X    
Cornelis Huisman (M) X
Per Skantz                              (M)                                               X    
Hannes Petersson (M) X
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       Linda Böcker Åkerman                                        X    
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ann Hörnebrant Sturesson X    
Lennart Nilsson                         (C)                                               X    
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén                             (L)       X    
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson                            (KD)      X    
Anne-Marie Lindén                       (MP)      Karl-Otto Rosenqvist                                        X    
Helena Böcker                           (MP)                                              X    
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)       X  
Lars Karlsson                           (S)                                               X   
Susanne Jönsson                         (S)       X   
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               X   
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               X   
Ale Holm                                (S)                                               X   
Fanny Krumlinde Handreck                (S)       X   
Tommy Jönsson                           (S)       Johnny Nguyen X   
Susanne Sandström                       (V)                                               X    
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X    
Niklas Andersson                        (SD)                                              X   
Anders Ingvarsson                       (SD)                                              X   
Karin Jansson                           (SD)                                              X    
Mats Sahlin                             (SD)      Bo Salomonsson X    
Pontus Myrenberg                        (SD)      X
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X    
Rose-Marie Broman                       (SD)                                              X    
Bengt Bengtsson                         (SD)                                              X    
Inger Rengstedt                           (EP)      X    
Jan Anders Brundin                           (EP)      X  
Magnus Jonsson (EP)                                               X  
Elisabeth Kullenberg, ordförande                  (M)                                               X   

Summa: 39 12
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KF § 15 Dnr. KS 2021/475

Revisionsplan och granskningsplan för 
kommunrevisionen 2022

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 om budget och plan för 
revisorernas verksamhet 2022-2024 samt att uppdra åt Kommunrevisionen att ta 
fram en revisionsplan och granskningsplan för sina granskningar, i enlighet med 
SKRs rekommendationer i God revisionssed i kommunal verksamhet.

Kommunrevisionen behandlade förslag till revisionsplan 2022 på sitt sammanträde 
den 12 januari 2022 och beslutade att översända planen till Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag
• Ordförandeförslag daterat den 28 januari 2022.
• Revisionsplan 2022

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna revisionsplan 2022 för kommunrevisionen. 

Beslutet ska expedieras till
• Kommunrevisionen
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KF § 16

Anmälningsärenden

Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i 
kommunfullmäktige efter Rune Johansson (M)

KS 2021/418

Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare i 
Kommunfullmäktige efter Tina Olsson (SD)

KS 2021/449

Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Bert-Inge Olsson (SD)

KS 2021/448

Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare i 
Kommunfullmäktige efter Måns Irhammar (EP)

KS 2021/450

Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i 
Kommunfullmäktige efter Lars-Olof Ohrberg (EP)

KS 2021/458

Kommunrevisionens protokoll 2022-01-12 KS 2022/19
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KF § 17 Dnr. KS 2022/22

Entledigande av Tim Brithén (EP) från uppdrget som 
ersättare i Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Tim Brithén (EP) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Tim Brithén, inkommen den 11 januari 2022.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Tim Brithén (EP) från uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige, 
samt

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

Beslutet ska expedieras till
• Länsstyrelsen
• Tim Brithén
• Nämndsekreterare /FMS
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KF § 18 Dnr. KS 2022/32

Entledigande samt val av ny ersättare i Valnämnden 
efter Viktoria Österling (C)

Ärendebeskrivning
Viktoria Österling (C) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Valnämnden. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Viktoria Österling (C), inkommen den 13 januari 2022.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Viktoria Österling (C) från uppdraget som ersättare i Valnämnden, 

att utse Ingela Maas (C) till ny ersättare (på plats nr 17) i Valnämnden.

Beslutet ska expedieras till
• Viktoria Österling
• Ingela Maas
• Valnämnden
• Nämndsekreterare/FMS
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KF § 19 Dnr. KS 2022/75

Entledigande av Rickard Larsson (SD) från uppdrag 
som ersättare i Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Rickard Larsson (SD) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Rickard Larsson (SD), inkommen den 1 februari 2022.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Rickard Larsson (SD) från uppdraget som ersättare i 
Kommunfullmäktige, samt

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

Beslutet ska expedieras till
• Länsstyrelsen
• Rickard Larsson
• Nämndsekreterare /FMS
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KF § 20 Dnr. KS 2022/68

Entledigande av Sven Arne Nilsson (KD) från samtliga 
politiska uppdrag i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Sven Arne Nilsson (KD) har lämnat in avsägelse från samtliga politiska uppdrag; 
ersättare i Valnämnden.  

Beslutsunderlag
Avsägelse från Sven Arne Nilsson, inkommen den 29 januari 2022. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Sven Arne Nilsson (KD) från uppdraget som ersättare i Valnämnden, 
samt

att lämna platsen som ersättare (KD) i Valnämnden vakant tillsvidare. 

Beslutet ska expedieras till
• Sven Arne Nilsson
• Valnämnden
• Nämndsekreterare FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2022-02-07

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 21 Dnr. KS 2022/73

Entledigande av Mats Sahlin (SD) från uppdraget som 
ersättare i Miljö- och tillståndsnämnden

Ärendebeskrivning
Mats Sahlin (SD) har lämna in avsägelse från uppdraget som ersättare i Miljö- och 
tillståndsnämnden. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Mats Sahlin (SD), inkommen den 1 februari 2022.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Mats Sahlin (SD) från uppdraget som ersättare i Miljö- och 
tillståndsnämnden, samt

att lämna platsen som ersättare (SD) i Miljö- och tillståndsnämnden vakant 
tillsvidare.

Beslutet ska expedieras till
• Mats Sahlin
• Miljö- och tillståndsnämnden
• Nämndsekreterare /FMS
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