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Just. sign. Utdragsbestyrkande

Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare 
Elisabeth Kullenberg ordf               (M)                                               
Ola Carlsson 1:e v ordf                 (M)                                               
Emma Yngvesson 2:e v ordf               (S)                                               
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               
Lars Nyander                            (S)                                               
Anne-Marie Lindén                       (MP)      Karl-Otto Rosenqvist (MP)                                        
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               
Lennart Nilsson                         (C)                                               
Susanne Sandström                       (V)                                               
Petra Oddson                            (KD)                                              
Åsa Larsson                             (S)                                               
Christina Hanstål                       (M)                                               
Linda Persson                           (KD)      Lennart Engström (KD)                                 
Helena Böcker                           (MP)                                              
Maija Rampe                             (M)                                               
Daniel Jönsson                          (M)                                               
Ingela Sylwander                        (M)                                               
Tomas Fjellner                          (M)                                               
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              
Johan Wifralius                         (SD)                                              
Eric Sahlvall                           (L)                                               
Karin Jansson                           (SD)      Alexander Johnsson (SD)                                  
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)                                               
Anita Rosén                             (C)                                               
Birgitta Markevärn                      (SD)                                              
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               
Robin Holmberg                          (M)                                               
Marie Wifralius                         (SD)                                              
Liss Böcker                             (C)                                               
Anders Ingvarsson                       (SD)      Rose-Marie Broman (SD)                                
Mikael von Krassow                      (S)                                               
Magnus Jonsson                          (S)                                               
Lars Carlsson                           (S)                                               
Susanne Jönsson                         (S)                                               
Pia Radil                               (S)        Ale Holm (S)              
Jan-Olof Sewring                        (M)                                               
Johnny Hagman                           (M)                                               
Karl-Erik Asp                           (M)                                               
Anders Davidsson                        (M)                                               
Rune Johansson                          (M)                                               
Erika Henningsson                       (M)                                               
Jim Brithén                             (EP)                                              
Pia Ohrberg                             (EP)                                              
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              
Anders Bengtsson                        (EP)                                              
Arne Jönsson                            (S)                                               
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               
Karin Bergström                         (S)                                               
Dorthe Sjöholm                          (SD)                                              
Mats Sahlin (SD)
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Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 230                     

Val av justerare

Karl-Erik Asp och Mikael von Krassow utses att jämte ordföranden justera protokollet, 
måndagen den 12 november kl. 8.00. 
 

 
 

_____
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Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 231                        

Föredragningslistan

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar:

Tillkommande ärenden

18 C Entledigande av beredning för kultur, idrott och fritids presidium

18 D Beslutsattestanter

Utgående ärenden

9 Justering av brukningstaxans fasta del för vattentjänster 

Ärenden som behandlas i Beslutsärenden 

18 B Sammanträdesschema 2019
 
 
 

_____
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Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 232                      

Information – Aktivitet Förebygger 

Maja Arvidsson och Albert Sundelius redogör för verksamheten Aktivitet Förebygger som 
uppmärksammats av kronprinsessparets ideella organisation Generation Pep. 
 
 
 

_____
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Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 233                  Dnr   KS 2018/31

Svar på uppdrag att utreda befintliga skolors utemiljöer och i de 
fall dessa anses icke tillfredsställande ge förslag på möjlig 
utveckling.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 att ge uppdrag till Kommunstyrelsen (Samhälle) att 
i samarbete med Välfärdsnämnden utreda befintliga skolors utemiljöer och i de fall dessa anses 
icke tillfredsställande ge förslag på möjlig utveckling. Målet ska vara likvärdig utemiljö för lek 
på kommunens samtliga skolor. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 
2018-08-31. Ärendet är av Kommundirektören delegerat till Lärande och familj.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 2018-09-26, §256
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj 2018-06-08
Utdrag ur beslut Kommunfullmäktige 2017-11-20, KS 2017/4, §282.

Yrkanden 
Eric Sahlvall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. BrittMarie Hansson (S), 
Johan Wifralius (SD), Susanne Sandström (V) och Jim Brithén (EP) instämmer i yrkandet. 

BrittMarie Hansson (S) begär och beviljas att lämna protokollsanteckning enligt nedan. 
Jim Brithén (EP) begär och beviljas att lämna protokollsanteckning enligt nedan.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse uppdraget besvarat.

______
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Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckningar

Vi socialdemokrater anser att det finns akuta och ännu angelägnare åtgärder som måste göras inom skolornas 
verksamhet. Som till exempel att matsalar byggs ut, byggnation av nya skolor, ersättningslokaler för dyra 
paviljonglösningar mm.
En prioritering vore önskvärd eftersom budgeterade medel är begränsade!
-BrittMarie Hansson (S)

_____

EP anser att utemiljön i skolorna är av sådan vikt att åtgärder omedelbart bör vidtas, enligt det som 
framfördes på mötet. Standarden ska vara lika på samtliga kommunens skolor och därför är en uppgradering 
akut.
-Jim Brithén (EP) 

_____

Beslutet expedieras till:
Lärande och familj
Samhälle
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Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 234                  Dnr   KS 2016/882

Återrapport angående motion från Eric Sahlvall (-) om skolornas 
utemiljöer

Ärendebeskrivning
Eric Sahlvall (-) har lämnat in en motion om skolornas utemiljöer.
Motionären yrkar att befintliga skolors utemiljöer utreds och i de fall dessa anses icke 
tillfredsställande ge förslag på möjlig utveckling. Målet ska vara likvärdig utemiljö för lek på 
kommunens samtliga skolor.

Motionen har remitterats till välfärdsnämnden som lämnade sitt yttrande i november 2017. 
Välfärdsnämnden föreslog att motionen skulle anses besvarad då det i dagsläget inte finns 
utrymme avsatt i kommunens budget för att utveckla utemiljöerna.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 att bifalla motionen med tillägg att den 
skall återrapporteras senast den 31 augusti 2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 2018-09-26, §257
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj den 31 maj 2018
Protokollsutdrag kommunfullmäktige daterad den 26 februari 2018, § 32
Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 31 januari 2018, § 27
Tjänsteutlåtande från nämndkansliet, daterat den 16 januari 2017
Protokollsutdrag välfärdsnämnden den 23 november 2017, § 137
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj, daterat den 12 oktober 2017
Motion från Eric Sahlvall (-), daterad den 11 december 2016

Yrkanden 
Eric Sahlvall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. BrittMarie Hansson (S) 
och Jim Brithén (EP) instämmer i yrkandet. 

BrittMarie Hansson (S) begär och beviljas att lämna protokollsanteckning enligt nedan. 
Jim Brithén (EP) begär och beviljas att lämna protokollsanteckning enligt nedan.
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Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

_____

Protokollsanteckningar

Vi socialdemokrater anser att det finns akuta och ännu angelägnare åtgärder som måste göras inom skolornas 
verksamhet. Som till exempel att matsalar byggs ut, byggnation av nya skolor, ersättningslokaler för dyra 
paviljonglösningar mm.
En prioritering vore önskvärd eftersom budgeterade medel är begränsade!
-BrittMarie Hansson (S)
_____

EP anser att utemiljön i skolorna är av sådan vikt att åtgärder omedelbart bör vidtas, enligt det som 
framfördes på mötet. Standarden ska vara lika på samtliga kommunens skolor och därför är en uppgradering 
akut.
-Jim Brithén (EP)

_____

Beslutet expedieras till:
Eric Sahlvall
Lärande och familj
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Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 235                  Dnr   KS 2018/249

Delårsrapport per 2018-08-31

Ärendebeskrivning
Kommunledningen har sammanställt en delårsrapport med utfallet per den 31 augusti samt en 
prognos över utfallet för helåret 2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 2018-10-10, §266 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-01
Delårsrapport per 2018-08-31

Yrkanden 
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Jim Brithén (EP) 
instämmer i yrkandet. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna delårsrapporten,

att godkänna avvikelsen för 2018 avseende investering i nytt avloppsreningsverk inom 
den avgiftsfinansierade verksamheten.

_____

Beslutet expedieras till:
SST Ekonomi & Kvalitet
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Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 236                  Dnr   KS 2017/227

Motion från Stig Andersson (-)  m.fl. (EP) att Nyhemsskolans aula 
namnges och utrustas för publika evenemang

Ärendebeskrivning
Stig Andersson inkom den 15 mars 2017 med en motion från Engelholmspartiet.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. Därefter har Lärande och familj fått uppdrag att besvara denna.
Motionärerna menar att Nyhemsskolans samlingssal bör upprustas för att fungera som scen 
för konserter, teater, musikevenemang och andra typer av likartade användningsområden. 
Vidare menar de att en namngivning bör ske för Nyhemsskolans samlingssal.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 2018-10-10, §267
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj, daterat den 24 september 2018.
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj, daterat den 20 mars 2015, KS 2015/416.
Yttrande från Ungdomsfullmäktige, daterat den 30 oktober 2017.
Beslut från Kommunfullmäktige, daterat den 27 mars 2017. KF §77.
Motion från Stig Andersson (-), inkommen den 15 mars 2017.

Yrkanden 
Anders Bengtsson (EP) yrkar att anse motionen besvarad samt begär och beviljas att lämna 
protokollsanteckning enligt nedan. 

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå 
motionen, dels bifall till Anders Bengtssons (EP) yrkande om att anse motionen besvarad. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

_____

Beslutet expedieras till:
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Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 237                  Dnr   KS 2016/896

Slutrapport beredningen för Lärande - Hållbar social integration

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 12 december 2016 § 298, årsplan för beredningarna. 
Beredning lärande fick genom årsplanen i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för hållbar 
social integration.

Beredningen presenterade ett förslag till slutrapport vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 24 september 2018.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, daterat 3 oktober 2018
Förslag till slutrapport, daterad 21 juni 2018

Yrkanden 
Emma Yngvesson (S), ordförande i beredningen för Lärande, yttrar sig i ärendet, tackar 
beredningen och lämnar över rapporten för beslut. 

Liss Böcker (C) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att förklara uppdraget till beredning lärande slutfört,

att överlämna slutrapporten till kommunstyrelsen för vidare handläggning,

att återrapportering sker till fullmäktige senast september 2019, samt

att ledamöter och presidium i beredning lärande därmed entledigas per dagens datum.

_____
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Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Beredningen för lärande
Kommunstyrelsen
HR-servicecenter
Registrator/SST servicestöd (FMS)
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Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 238                  Dnr   KS 2016/895

Slutrapport beredningen för omsorg - En jämlik kommun

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 12 december 2016 § 298, årsplan för beredningarna. 
Beredning omsorg fick genom årsplanen i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för en 
jämlik kommun.
Beredningen presenterade ett förslag till slutrapport vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 24 september 2018.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, daterat 3 oktober 2018
Förslag till slutrapport, daterad 28 augusti 2018

Yrkanden 
Pia Ohrberg (EP) yrkar bifall till förslag till beslut. Lennart Engström (KD), Liss Böcker och 
Susanne Jönsson (S) instämmer i yrkandet. 

Lennart Engström (KD) begär och beviljas lämna protokollsanteckning. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att förklara uppdraget till beredning omsorg slutfört,

att överlämna slutrapporten till kommunstyrelsen för vidare handläggning,

att återrapportering sker till fullmäktige senast september 2019, samt

att  ledamöter och presidium i beredning omsorg därmed entledigas per dagens datum.

_____

Protokollsanteckning
Jag som kristdemokrat delar inte beredningens uppfattning om ”heltid som norm.” 
Vi är överens om att den enskilda människan är sin egenexpert och ska lyssnas på. 
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Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

När nu politiken i Ängelholm har antagit handlingsplan ”heltid som norm” anser jag att man sätter sig över 
den enskilda människan och dennes livssituation. Det är en mänsklig rättighet att anses som normal om man 
under perioder i livet väljer deltidstjänst. Mål 3 Hälsa och välbefinnande 
Det är kommunens ansvar att kunna erbjuda goda och jämlika anställningsvillkor både för män och kvinnor. 
Lönemässigt, gällande sysselsättningsgrader och arbetsturer (undvika delade turer) .Heltid ska absolut vara en 
rättighet men deltid också en möjlighet. 
Det är just signalvärdet i uttrycket ”heltid som norm” jag är emot då det signalerar 
1. att obetalt arbete som att ta hand om egna barn eller sjuka anhöriga inte har ett värde. 

2. att det är normalt att små barn tillbringar mer än heltid (45-50 timmar/v) på förskola (strider mot att 
alla beslut ska tas utifrån barnperspektivet) 

3. att det är mansnormen som är det normala då det är betydligt flera kvinnor än män som väljer deltider. 

För övrigt ställer jag mig bakom rapporten.
-Lennart Engström (KD), från kristdemokraternas reservation i beredningen för omsorg 

______

Beslutet expedieras till:
Beredningen för omsorg
Kommunstyrelsens
HR-servicecenter
Registrator/SST servicestöd (FMS)
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Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 239                  Dnr   KS 2018/736

Entledigande av beredning för kultur, idrott och fritids presidium

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige förklarade den 18 juni 2018 § 151 uppdraget till beredning för kultur, 
idrott och fritid slutfört och ledamöterna entledigades.

Mandattiden för ordförande och vice ordförande i en fast beredning är mandatperioden om 
fyra år.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, daterat 29 oktober 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga ordförande och vice ordförande i beredning för kultur, idrott och fritid per 
dagens datum.

_____

Beslutet expedieras till:
HR-servicecenter
Registrator/SST servicestöd (FMS)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 240                  Dnr   KS 2018/668

Reglering av mark från Skörpinge 15:4 till Skörpinge 16:3

Ärendebeskrivning
Fastigheten Skörpinge 15:4 är en mindre jordbruksfastighet om ca 5 hektar som ligger inom 
område för eventuell ny bebyggelse i Ängelholms kommuns översiktsplan 2035. 

Kommunen önskar förvärva åkermarken (tre separata skiften om totalt ca 4 hektar) 
tillhörande Skörpinge 15:4 och genom fastighetsreglering införliva denna i Kommunens 
fastighet Skörpinge 16:3. Markförvärvet sker för att säkra rådigheten över området inför 
framtida eventuella förtätningar. 

Mark- och exploateringsenheten har upprättat en överenskommelse om fastighetsreglering 
som ägaren till Skörpinge 15:4 har undertecknat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 2018-10-10, §269
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 18 september 2018
Förslag till överenskommelse om fastighetreglering 
Kartskisser

Yrkanden 
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering med Bertil 
Jansson, ägare till Skörpinge 15:4.

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Mark- och exploateringschef med två av tre överenskommelser i original
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Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 241                  Dnr   KS 2018/678

Försäljning av Blivande Räfsan 3, Munka Ljungby, till AB 
Ängelholmslokaler

Ärendebeskrivning
En ny detaljplan har 2016 vunnit laga kraft för en något förändrad bebyggelse mot tidigare 
inom det så kallade jordgubbsfältet i Munka Ljungby. AB Ängelholmslokaler ämnar i enlighet 
med nu gällande detaljplan uppföra en förskola inom området och önskar därför köpa en tomt 
för detta ändamål från kommunen.

Förskolan är under projektering och beräknas kunna tas i drift under 2020, detta i enlighet 
med KS-beslut med Dnr 2016/762. 

Ett förslag till köpekontrakt har upprättats, AB Ängelholmslokaler har undertecknat 
kontraktet. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 2018-10-10, §271
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 18 september 2018
Förslag till köpekontrakt med bilaga
Kartskiss

Yrkanden 
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till förslag beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med AB Ängelholmslokaler.

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Mark- och exploateringschef med ett av två köpekontrakt i original



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 242                  Dnr   KS 2018/670

Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 (Åkerslunds 
industriområde) till Liljedahl Group Fastighets AB

Ärendebeskrivning
Liljedahl Group Fastigheter AB är intresserade av att förvärva mark i Ängelholms kommun 
för att Finnvedens Lastvagnar ska kunna utveckla sin verksamhet på orten. Företaget bedriver 
idag sin verksamhet i delar av de lokaler där även Skånebil Personbilar AB är belägna. Befintlig 
placering är inte ändamålenlig för verksamheten sett till krav på byggnader och infrastruktur. 
Företaget vill skapa en arbetsplats som motsvarar dagens krav på arbetsmiljö och effektivitet. 

Ett köpekontrakt har upprättats för del av Rebbelberga 26:3 inom Åkerslunds industriområde. 
Liljedahl Group Fastigheter AB har undertecknat kontraktet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 2018-10-10, §272
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 18 september 2018
Förslag till köpekontrakt 
Kartskisser

Yrkanden 
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Liljedahl Group Fastighets AB

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Mark- och exploateringschef med ett av två köpekontrakt i original



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 243                  Dnr   KS 2018/765

Sammanträdesschema 2019

Ärendebeskrivning
Inför varje år fattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna beslut om 
sammanträdesdagar för kommande år.

2019 träder ny politisk organisation i kraft och nya nämnder bildas. Emellertid behöver beslut 
om sammanträdesdagar tas i god tid innan 2019 och därför behöver ärendet hanteras av 
kommunfullmäktige innan dess.

Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och 
utskott har tagits fram.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 2018-10-26, §284
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet 22 oktober 2018
Sammanträdesschema, 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att  fastställa sammanträdesdagar för 2019 enligt framlagt förslag.

_____

Beslutet expedieras till:
Alla politiska organ
Nämndkansliet
Kommunchefsgruppen
Ansvariga chefer för respektive nämnd
Planeringschefer



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 244                  Dnr   KS 2018/815

Uppgift om beslutsattestanter och ersättare år 2019

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska utse beslutsattestanter för kommunfullmäktiges verksamhet, 
inklusive beredningar och Revision. 

Beslutsunderlag
Uppgifter om beslutattestanter och ersättare för år 2019, daterat 29 oktober 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att för 2019 utse beslutsattestanter och ersättare för kommunfullmäktige, inkl beredningar 
och Revision, enligt upprättad förteckning.

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonomi 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 245                  Dnr   KS 2018/749

Entledigande av Erik Säfsten (MP) från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Erik Säfsten (MP) har den 7 oktober 2018 inkommit med en avsägelse gällande uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Erik Säfsten, inkommen 7 oktober 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Erik Säfsten (MP) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, samt

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

_____

Beslutet expedieras till:
Erik Säfsten
Länsstyrelsen
Registrator/SST servicestöd (FMS)
HR servicecenter



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 246                  Dnr   KS 2018/764

Entledigande av Anette Huldtén (SD) från samtliga politiska 
uppdrag i kommunen

Ärendebeskrivning
Anette Huldtén (SD) har den 5 oktober 2018 inkommit med en avsägelse gällande uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Anette Huldtén, inkommen 5 oktober 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Anette Huldtén (SD) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, samt

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

_____

Beslutet expedieras till:
Anette Huldtén
Länsstyrelsen
Registrator/SST servicestöd (FMS)
HR servicecenter



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 247                  Dnr   KS 2018/766

Entledigande av Eva Thell Swarén (-) att lämna sitt politiska 
uppdrag som ersättare i Välfärdsnämnden

Ärendebeskrivning
Eva Thell Swarén (-) har den 19 oktober 2018 inkommit med en avsägelse gällande uppdrag 
som ersättare i välfärdsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Eva Thell Swarén, inkommen 19 oktober 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Eva Thell Swarén (-) från uppdrag som ersättare i välfärdsnämnden, samt

att lämna platsen vakant tillsvidare.  

_____

Beslutet expedieras till:
Eva Thell Swarén
Länsstyrelsen
Registrator/SST servicestöd (FMS)
HR servicecenter
Välfärdsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 248                  Dnr   KS 2018/698

Meddelande om förordnande av begravningsombud för de som inte 
tillhör Svenska kyrkan

Ärendebeskrivning
När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen förordna ett 
eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen 
som inte tillhör Svenska kyrkan. Ett begravningsombud utses för en tid av fyra kalenderår, 
räknat från och med den 1 januari året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. 
Verksamhetsområdet för ett begravningsombud omfattar församlingarna inom en kommun. 
Länsstyrelsen får besluta om annat verksamhetsområde om det finns skäl för det Länsstyrelsen 
Skåne har för avsikt att förordna ett begravningsombud per kommun. Länsstyrelsen Skåne 
förordnar begravningsombud för kommunerna inom Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid
bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskap om och 
förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder. Länsstyrelsen vill särskilt 
betona att uppdraget som begravningsombud inte är politiskt.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Länsstyrelsen, inkommen 12 september 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Ingmar Karlsson (M) till begravningsombud, samt

att utse BrittMarie Hansson (S) till ersättare.  

_____

Beslutet expedieras till:
Ingmar Karlsson
BrittMarie Hansson
Länsstyrelsen
Registrator/SST servicestöd (FMS)
HR servicecenter



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 249                  Dnr   KS 2018/780

Entledigande av Rasmus Korsvall (S) från uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Rasmus Korsvall (S) har den 24 oktober inkommit med en avsägelse gällande uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Rasmus Korsvall, inkommen 24 oktober 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Rasmus Korsvall (S) från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, samt

att lämna platsen vakant tillsvidare. 

_____

Beslutet expedieras till:
Rasmus Korsvall
Registrator/SST servicestöd (FMS)
HR servicecenter



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 250                  Dnr   KS 2017/718

Medborgarföralag från Ulf Robert Hugo Siwe rörande  
Gatubelysning vid Vejby IP

Ärendebeskrivning
Ulf Robert Hugo föreslår att sätta upp gatubelysning mellan Sanatorievägen och entrén till 
idrottsplatsen vid Vejby IP.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ulf Robert Hugo, inkommen 19 oktober 2017

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 251                  Dnr   KS 2018/728

Medborgarförslag från Jenny Möller rörande Hydroponisk odling

Ärendebeskrivning
Jenny Charlotta Möller föreslår att satsa på hydroponisk odling i kommunal regi alternativt 
som tjänstekoncession. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Jenny Charlotta Möller, inkommen 30 september 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 252                  Dnr   KS 2018/719

Medborgarförslag från Annika Hansson om att Kommunen bör köpa 
Sommarsol

Ärendebeskrivning
Annika Ellinor Hansson föreslår att kommunen köper Sommarsol. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Annika Ellinor Hansson, inkommen 1 oktober 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 253                  Dnr   KS 2018/724

Medborgarförslag från Mats Gunnar Eriksson om införande av  LIS 
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Mats Gunnar Eriksson föreslår införa landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) i 
Ängelholms kommun. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Mats Gunnar Eriksson, inkommen 22 september 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 254                  Dnr   KS 2018/760

Medborgarförslag från Göran Ingemar Sjöquist om en 
Mountainbikebana i anslutning till skateboardparken

Ärendebeskrivning
Göran Ingemar Sjöquist föreslår att kommunen bygger en bana för mountainbikecykling vid 
skateboardparken på Ängavången.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Göran Ingemar Sjöquist, inkommen 17 oktober 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 255                  Dnr   KS 2018/761

Medborgarförslag från Hanna Christina Möstl om en lekplats i 
Gånarp

Ärendebeskrivning
Hanna Christina Möstl föreslår att kommunen bygger en lekplats i Gånarp. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Hanna Christina Möstl, inkommen 10 oktober 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 256                  Dnr   KS 2018/769

Medborgarförslag från Lars Sumner om att förbjuda mopeder på 
GC-vägar i den lokala ordningsstadgan.

Ärendebeskrivning
Lars Sumner föreslår att införa förbud mot att moped klass II får framföras på gång- och 
cykelbana.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars Sumner, inkommen 16 oktober 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 257                       

Anmälningsärenden

A Kommunrevisionens protokoll 15 augusti 2018 2018/281

 
______
 
 
 


	Protokoll förstasida
	Val av justerare
	Beslut KF 2018-10-29
Val av justerare

	Föredragningslistan
	Beslut KF 2018-10-29
Föredragningslistan

	Information - Aktivitet Förebygger
	Beslut KF 2018-10-29
Ev. information

	Svar på uppdrag att utreda befintliga skolors utemiljöer och i de fall dessa anses icke tillfredsställande ge förslag på möjlig utveckling.
	Beslut KF 2018-10-29
Svar på uppdrag att utreda befintliga skolors utemiljöer och i de fall dessa anses icke tillfredsställande ge förslag på möjlig utveckling.
	Sida 1
	Sida 2


	Återrapport angående motion från Eric Sahlvall (-) om skolornas utemiljöer
	Beslut KF 2018-10-29
Återrapport angående motion från Eric Sahlvall (-) om skolornas utemiljöer
	Sida 1
	Sida 2


	Delårsrapport per 2018-08-31
	Beslut KF 2018-10-29
Delårsrapport per 2018-08-31

	Motion från Stig Andersson (-)  m.fl. (EP) att Nyhemsskolans aula namnges och utrustas för publika evenemang
	Beslut KF 2018-10-29
Motion från Stig Andersson (-)  m.fl. (EP) att Nyhemsskolans aula namnges och utrustas för publika evenemang

	Slutrapport beredningen för Lärande - Hållbar social integration
	Beslut KF 2018-10-29
Slutrapport beredningen för Lärande - Hållbar social integration
	Sida 1
	Sida 2


	Slutrapport beredningen för omsorg - En jämlik kommun
	Beslut KF 2018-10-29
Slutrapport beredningen för omsorg - En jämlik kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Entledigande av beredning för kultur, idrott och fritids presidium
	Beslut KF 2018-10-29
Entledigande av beredning för kultur, idrott och fritids presidium

	Reglering av mark från Skörpinge 15:4 till Skörpinge 16:3
	Beslut KF 2018-10-29
Reglering av mark från Skörpinge 15:4 till Skörpinge 16:3

	Försäljning av Blivande Räfsan 3, Munka Ljungby, till AB Ängelholmslokaler
	Beslut KF 2018-10-29
Försäljning av Blivande Räfsan 3, Munka Ljungby, till AB Ängelholmslokaler

	Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 (Åkerslunds industriområde) till Liljedahl Group Fastighets AB
	Beslut KF 2018-10-29
Försäljning av del av Rebbelberga 26:3 (Åkerslunds industriområde) till Liljedahl Group Fastighets AB

	Sammanträdesschema 2019
	Beslut KF 2018-10-29
Sammanträdesschema 2019

	Uppgift om beslutsattestanter och ersättare år 2019
	Beslut KF 2018-10-29
Uppgift om beslutsattestanter och ersättare år 2019

	Entledigande av Erik Säfsten (MP) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
	Beslut KF 2018-10-29
Entledigande av Erik Säfsten (MP) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

	Entledigande av Anette Huldtén (SD) från samtliga politiska uppdrag i kommunen
	Beslut KF 2018-10-29
Avsägelse från Anette Huldtén (SD) från samtliga politiska uppdrag i kommunen

	Entledigande av Eva Thell Swarén (-) att lämna sitt politiska uppdrag som ersättare i Välfärdsnämnden
	Beslut KF 2018-10-29
Avsägelse från Eva Thell Swarén (-) att lämna sitt politiska uppdrag som ersättare i Välfärdsnämnden

	Meddelande om förordnande av begravningsombud för de som inte tillhör Svenska kyrkan
	Beslut KF 2018-10-29
Meddelande om förordnande av begravningsombud för de som inte tillhör Svenska kyrkan

	Entledigande av Rasmus Korsvall (S) från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
	Beslut KF 2018-10-29
Avsägelse från Rasmus Korsvall (S) från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 

	Medborgarföralag från Ulf Robert Hugo Siwe rörande  Gatubelysning vid Vejby IP
	Beslut KF 2018-10-29
Medborgarföralag från Ulf Robert Hugo Siwe rörande  Gatubelysning vid Vejby IP

	Medborgarförslag från Jenny Möller rörande Hydroponisk odling
	Beslut KF 2018-10-29
Medborgarförslag från Jenny Möller rörande Hydroponisk odling

	Medborgarförslag från Annika Hansson om att Kommunen bör köpa Sommarsol
	Beslut KF 2018-10-29
Medborgarförslag från Annika Hansson om att Kommunen bör köpa Sommarsol

	Medborgarförslag från Mats Gunnar Eriksson om införande av  LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i Ängelholms kommun
	Beslut KF 2018-10-29
Medborgarförslag från Mats Gunnar Eriksson om införande av  LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i Ängelholms kommun

	Medborgarförslag från Göran Ingemar Sjöquist om en Mountainbikebana i anslutning till skateboardparken
	Beslut KF 2018-10-29
Medborgarförslag från Göran Ingemar Sjöquist om en Mountainbikebana i anslutning till skateboardparken

	Medborgarförslag från Hanna Christina Möstl om en lekplats i Gånarp
	Beslut KF 2018-10-29
Medborgarförslag från Hanna Christina Möstl om en lekplats i Gånarp

	Medborgarförslag från Lars Sumner om att förbjuda mopeder på GC-vägar i den lokala ordningsstadgan.
	Beslut KF 2018-10-29
Medborgarförslag från Lars Sumner om att förbjuda mopeder på GC-vägar i den lokala ordningsstadgan.

	Anmälningsärenden
	Beslut KF 2018-10-29
Anmälningsärenden


