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KS § 1                  Dnr. KS 2020/1  

Val av justeringspersoner

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av ordföranden och två justeringspersoner.

 
Beslut
1. Till att justera dagens protokoll utses Liss Böcker (C) och Lars Nyander (S).

2. Justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm fredagen den 17 januari 2020.

_____
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KS § Paragrafnr.                  Dnr. KS 2020/2  

Godkännande av dagordningen

Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för nämndens möten 
och dagordningen till sammanträdena.

Nämnden har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas

 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Dagordningen godkänns efter följande justering:

Nytt ärende nr. 14 på dagordningen – Val av ny ledamot och ersättare i politisk 
styrgruppför fastighetsfrågor.

_____
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KS § 3                      

Information och diskussion om status och behov av skyddsrum i 
Ängelholms kommun. 

Ärendebeskrivning
Fastighetsstrateg Gabriel Löfqvist och säkerhetschef Jan Klauser informerar om status och 
behov av skyddsrum i Ängelholms kommun.
 
 
_____
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KS § 4                  Dnr. KS 2015/864  

Riktlinjer för styrdokument 2020-2024 i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog den 13 mars 2019 nya riktlinjer för styrdokument i kommunen. 
Syftet med riktlinjerna är att definiera vad ett styrdokument är, att styrdokumenten har en 
enhetlig struktur och att klargöra beslutsnivå m m. Riktlinjerna för styrdokument innehåller 
även en lista över alla kända styrdokument i kommunen. I samband med arbetet med 
framtagande av riktlinjerna blev det tydligt att kommunen har en stor andel styrdokument och 
att antalet styrdokument ökar kontinuerligt. 

Till följd av detta tog kommunstyrelsen den 14 augusti 2019 beslut om att ge 
kommundirektören i uppdrag att genomföra en översyn av antalet styrdokument i kommunen, 
med en prioritering utifrån ett helhetsperspektiv. Denna översyn har nu genomförts. 
Ängelholms kommun har för närvarande drygt 85 styrdokument och arbete med över 50 
styrdokument pågår. Det innebär att kommunen snart kommer att ha ca 130 styrdokument. 
Det gör det svårt att överskåda alla styrdokument, som också ska följas och genomföras. 

Beslutsunderlag
Ordförandeförslag daterat den 14 januari 2020 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2019.
Riktlinjer för styrdokument 2020-2024 i Ängelholms kommun.
Beslut i kommunstyrelsen om översyn av antalet styrdokument i Ängelholms kommun, daterat 
14 augusti 2019.
Beslut i kommunstyrelsen om riktlinjer för styrdokument, daterat 13 mars 2019.

Föredragande tjänsterpersoner
Chefsstrateg Lena Åström och planeringschef Henrik Sandén föredrar ärendet.

Yrkanden 
Ola Carlsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut i ordförandeförslaget. Liss Böcker (C),
Johan Wifralius (SD), Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L) och Lars Nyander (S) instämmer.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Riktlinjer för styrdokument 2020-2024 i Ängelholms kommun, 

att bilaga 1 är ett grundförslag för vidare bearbetning som ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast den 3 juni 2020

att inga andra styrdokument ska tas upp för politiskt beslut innan återrapporteringen är 
genomförd

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en prioriteringsordning för de styrdokument 
som ska granskas i närtid. 

att ge kommundirektören bemyndigande att ta beslut om hur eventuella styrdokument som ej 
ingår i kartläggningen ska hanteras.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommundirektörens stab, Lena Åström.
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KS § 5                  Dnr. KS 2019/568  

Utvecklingsplan för Familjen Helsingborg 2020-2023

Ärendebeskrivning
Styrelsen i Familjen Helsingborg har utarbetat en utvecklingsplan för 2020-2023. 
Utvecklingsplanen innehåller en vision, en verksamhetsidé och fyra utvecklingsområden har 
antagits av Familjen Helsingborgs styrelse i oktober 2019, och har överlämnats till 
medlemskommunerna för godkännande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2019.
Tjänsteutlåtande daterat den 6 december 2019
Utvecklingsplan för Familjen Helsingborg 2020-2023
Protokoll från Familjen Helsingborgs styrelse, daterat den 9 oktober 2019

Yrkanden 
Maija Rampe (M) yrkar bifall till förslag till beslut i arbetsutskottets förslag.
Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L), 
Patrik Ohlsson (SD), Lars Nyander (S) och Karl-Otto Rosenkvis (MP) instämmer.

Patrik Ohlsson (SD) anhåller även om rätt att bifoga en protokollsanteckning vilket medges.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Utvecklingsplan 2020-2023 för Familjen Helsingborg 
_____

Protokollsanteckning
“Sverigedemokraterna bifaller utvecklingsplanen men ser det som viktigt att begreppet 
'Sammanhängande stadsbygd' inte kommer i konflikt med landsbygdsperspektivet och att 
försiktighet skall gälla vid exploatering av åker- och naturmark för byggnadsändamål

Beslutet expedieras till:
Styrelsen i Familjen Helsingborg
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KS § 6                  Dnr. KS 2019/378  

Finansiering av kommunikationsinsatser vid genomförande av 
Ängeholmspaketet

Ärendebeskrivning
Ängelholmspaketet innehåller flera olika projekt som syftar till att uppnå den vision för bland 
annat stadskärnan, infrastrukturen och trafikförsörjningen som finns i den avsiktsförklaring 
som kommunfullmäktige godkände i september 2019.

Den politiska styrgruppen för Trafikutveckling har berett ett förslag om 
kommunikationsinsatser vid genomförandet av Ängelholmspaketet. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2019.
Tjänsteutlåtande daterat den 4 december 2019
Minnesanteckningar från styrgruppen för Trafikutveckling, daterade den 4 december 2019

Yrkanden 
Christina Hanstål (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om finansiering av 
kommunikationsinsatser vid genomförandet av Ängelholmspaketet. Liss Böcker (C), 
Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L), Patrik Ohlsson (SD) och Karl-Otto Rosenkvist (MP) 
instämmer.

Lars Nyander (S) yrkar att kommunikationspaketet ska finansieras inom ram och utformas 
med befintlig organisation. 

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och bifall till 
Lars Nyanders (S) yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

Omröstning begärs

Ordförande anger Ja-röst gäller för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och nej-röst till 
Lars Nyanders (S) yrkande.
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Omröstningen faller ut med 10 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt följande:

Ledamot JA NEJ
Liss Böcker (C) x
Lars Nyander (S) x
Patrik Ohlsson (SD) x
Eric Sahlvall (L) x
Linda Persson (KD) x
Åsa Larsson (S) x
Karl-Otto Rosenqvist (MP) x
Johan Wifralius (SD) x
Ola Carlsson (M) x
Oscar Zaidmark (S) x
Maija Rampe (M) x
Christina Hanstål (M) x
Robin Holmberg (M) x
SUMMA 10 3

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till kommunikationsinsatser,

att finansiering år 2020 sker genom ianspråktagande av 445 tkr kronor inom 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, samt

att överlämna ärendet till budgetberedningen för finansiering år 2021 – 2023.
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Reservation
Mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande som avslagits reserverar sig Lars Nyander (S). 
Skriftlig reservation enligt nedan.

”Informationsinsatsning som den blågröna alliansen föreslår för att lyfta sitt Ängelholmspaket 
är omfattande. Över en period på 4 år vill man lägga 825 000kr på digital marknadsföring av 
sitt förslag, kartor, skyltar och produktion av en drönarfilm.
Socialdemokraternas uppfattning är att kommunikationen kring detta politiska projekt bör 
hanteras inom befintlig ekonomisk ram och inom den ordinarie organisationen.
Vidare är förslaget att mer än hälften av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov ska 
tas i anspråk för att bekosta denna reklam. Vi anser inte att detta på något sätt är ett oförutsett 
behov då ärendet behandlats innan budgeten antogs i kommunfullmäktige. 
Kommunens verksamheter ska präglas av återhållsamet och budgetdisciplin men när det gäller 
den blågröna majoritetens egna politiska förslag och dess marknadsföring är bara det bästa 
gott nog. Det finns många verksamheter i Ängelholm som skulle haft bättre nytta av de 
resurserna för att göra nytta för medborgarna.”

_____

Beslutet expedieras till:
Budgetchef
Kommunikationschef
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KS § 7                  Dnr. KS 2018/251  

Lönerevision 2019, fördelning av avsatta medel

Ärendebeskrivning
Avtalsförhandlingarna för 2019 är nu slutförda för samtliga avtalsområden. Servicestöd har 
arbetat fram ett underlag för att fördela de avsatta medlen utifrån de ökade lönekostnaderna 
per nämnd och huvuduppdrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-12-11
Bilaga Lönerevision 2019

Yrkanden
Ola Carlsson (M) yrkar bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet.  Lars Nyander (S) 
instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att fördela 24 435 tkr av kommunstyrelsens reserv för lönerevisionen 2019 till nämnder och 
huvuduppdrag för budget 2019 enligt bilaga,

att fördela 33 647 tkr per år av kommunstyrelsens reserv för lönerevisionen till nämnder och 
huvuduppdrag för budget 2020-2022 enligt bilaga.

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
Samtliga nämnder
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KS § 8                  Dnr. KS 2019/565  

Tidplan för budgetprocessen 2021-2023

Ärendebeskrivning
Inför budgetprocessen 2020 genomfördes relativt stora förändringar. Erfarenheterna från 
denna har utvärderats och inkluderats i förslag till mål- och budgetprocess för budget 2021-
2023.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2019.
Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02
Mål- och budgetprocess för budget 2021-2023

Yrkanden
Maija Rampe (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Liss Böcker (C),
 Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L), Patrik Ohlsson (SD) och Lars Nyander (S) instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till mål- och budgetprocess inför 2021-2023.

att flytta kommunstyrelsens sammanträde från den 21 oktober 2020 till den 28 oktober 2020.

_____

Beslutet expedieras till:
SST Ekonomi & kvalitet
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KS § 9                  Dnr. KS 2019/561  

Firmatecknare för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen förvaltar sammanlagt 12 stycken stiftelser med olika ändamål. Det finns 
behov av att se över firmateckningsrätten för dessa så att det finns två firmatecknare för varje 
stiftelse i syfte att minska sårbarheten vid ledigheter, sjukdom och vakanser.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2019.
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-28

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Att utse ekonomichef Stefan Marthinsson samt redovisningschef Karin Jung till firmatecknare 
för följande stiftelser;

- Stiftelsen Överstelöjtnant Carl Edvard Edelströms donationsfond för Ängelholm
- Stiftelsen Wilhelm Segerströms museifond
- Stiftelsen Lisa och Wilhelm Segerströms skollovsfond
- Stiftelsen Lisa och Wilhelm Segerströms ungdomsgårdsfond
- Stiftelsen Lisa och Wilhelm Segerströms understödsfond för hantverkare
- Stiftelsen Suhrska fonden
- Stiftelsen Goldi och Ludvig Berglunds fond
- Stiftelsen samfond för gymnasieskolan i Ängelholm
- Stiftelsen samfond för Ängelholms kommuns fonder för sociala ändamål
- Stiftelsen Familjen Urwitz stipendium för framgångsrika studier
- Stiftelsen Sture Håkanssons barnboksfond
- Sven, Karin och Per Marcussons stiftelse

_____

Beslutet expedieras till:
SST, Ekonomi & kvalitet
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KS § 10                  Dnr. KS 2017/709 PL 17-0017

Ny planavgränsning Detaljplan för del av Ängelholm 3:136 mfl 
Parkeringshus Stationsområdet

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-17 § 10 att meddela positivt planbesked för fastigheten 
Ängelholm 3:136 m fl samt att uppdra åt huvuduppdrag Samhälle/planenheten att pröva 
planläggning av området enligt ansökan i detaljplan. 

Syftet med detaljplanen är att säkerställa trafik- och parkeringslösningar samt andra viktiga 
viktigt att de lösningar som behövs för att området ska fungera på bästa möjliga sätt säkerställs 
i detaljplan. Syftet med detaljplanen är också att se till att ny bebyggelse anpassas till den 
kulturhistoriska miljön i närområdet. Planprogram för Stationsområdet ligger till grund för 
detaljplanens syfte och utformning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2019.
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 19 november 2019

Yrkanden 
Christina Hanstål (M) yrkar bifall till arbetsustskottets förslag att godkänna ny 
planavgränsning. Liss Böcker (C), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD),
Karl-Otto Rosenkvist (MP) och Johan Wifralius (SD) instämmer

Lars Nyander (S) yrkar bifall samt anhåller om att få lov att bifoga en protokollsanteckning 
vilket medges.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna ny planavgränsning
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Protokollsanteckning
Lars Nyander (S) lämnar in protokollsanteckning enligt nedan:

”Vi Socialdemokrater är positiva till den utveckling som sker runt Ängelholms Station. Vi vet 
att all utveckling är långsiktig och tar tid. 
När nu majoriteten lägger förslaget om att den nya tilltänkta GC-brorn mellan stationsområdet 
och kronoskogen inte ska följa med som ett uppdrag i dubbelspårsutbyggnaden känner vi en 
oro över att denna viktiga del inte kommer på plats på länge. Det vi vet är att spårutbyggnaden 
ska vara klar 2024 och lägger vi på en upphandlingstid och byggtid på det så är risken att det 
blir 6-7 år (2026-2027) innan den är på plats.
Vi känner därför en oro inför att tidsperspektivet för etableringen av den nya GC-bron inte 
synkar med övriga områdets uppbyggnad.

Det är viktigt för hela stationsområdet att strategiska kommunikations stråk finns med från 
början.”
_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten
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KS § 11                  Dnr. KS 2019/441  

Information om samt begäran om uppdrag kopplat till kommunens 
arbete i vattenorganisationer

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun är medlem i ett flertal mellankommunala samverkansorgan för vatten 
(så kallade vattenorganisationer). Dessa arbetar med att implementera vattenförvaltnings-
förordningen, samordnar berörda aktörer med intressen i respektive vattenförekomst, 
övervakar status och kvalitét i kust och vattendrag och arbetar med fysiska åtgärder för vatten- 
eller fiskevård. Vissa organisationer arbetar med hela spannet och vissa med delar av ovan. 
Medlemsavgifterna används också till att administrera och upprätthålla vattenorganisationerna.

Samverkan mot gemensamma mål genom dessa mellankommunala vattenorganisationer är 
därför grundläggande och mycket angeläget. Årligen bidrar Ängelholms kommun med i 
storleks-ordningen 480 000 kr för att finansiera vattenorganisationernas arbete och Ängelholm 
är i ett flertal fall största eller näststörsta finansiär i respektive organisation. Historiskt sett har 
kommunen tecknat medlemskap i respektive organisation efter hand (separat beslut i 
kommunstyrelse eller kommunfullmäktige), det vill säga inte genom ett samlat beslut.

Vattenorganisationerna har under årens gång delvis förändrat sitt arbetssätt och Ängelholms 
kommun har också genom ändrad lagstiftning ökade krav på sig att arbeta med fysiska 
åtgärder och förbättra status i kust och vattendrag. En översyn av det pågående arbetet och 
vattenorganisationernas resultat samt en granskning av kommunens eget arbetssätt, särskilt 
rutiner för återrapportering och dialog mellan politik och tjänsteorganisation är därför 
angeläget. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2019.
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 26 november 2019

Yrkanden 
Maija Rampe (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Linda Persson (KD),
och Liss Böcker (C) instämmer. 
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att  uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och tillståndsnämnden ta fram ett 
förslag på organisering av arbetet inom och gentemot vattenråden eller motsvarande. 
Förslaget ska även innehålla uppgifter om budgetansvar och -uppföljning, 
återrapporteringsvägar, mandat och förväntningar på de som representerar kommunen 
samt en gemensam målbild för arbetet. Arbetet ska vara återrapporterat senast den 31 
augusti 2020.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och tillståndsnämnden
Hållbarhetsingenjör klimatanpassning
Kommunala representanter som är valda till vattenvårdsorganisationerna.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-15

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 12                  Dnr. KS 2018/719  

Svar på medborgarförslag om att köpa Sommarsol

Ärendebeskrivning
Annika Hansson, inkom den 1 oktober 2018 med ett medborgarförslag om att kommunen ska 
köpa sommarsol.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2019.
Tjänsteutlåtande, 15 Nämndkansliet, november 2019
Svar på medborgarförslag, 15 november 2019
Medborgarförslag, 1 oktober 2018

Yrkanden
Ola Carlsson (M) yrkar bifall till att godkänna svaret på medborgarförslaget och att översända 
det till förslagsställaren, Linda Persson (KD), Erik Sahlvall (L) och Patrik Ohlsson (SD) 
instämmet.

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar

att godkänna svar på medborgarförslaget och översända det till förslagställaren

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-15

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 13                  Dnr. KS 2019/378  

Val av ny ledamot och ny ersättare i politisk styrgrupp för 
Trafikutveckling

Ärendebeskrivning
En politisk styrgrupp för trafikutveckling bildades i november 2019. Styrgruppen fungerar 
som politisk beredning av frågor inom ramen för den avsiktsförklaring om trafikfrågor som 
kommunfullmäktige godkände den 30 september 2019.

Jim Brithén (EP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrgruppen. Engelholmspartiet har 
nominerat ersättare Per-Olof Jansson (EP) som ny ledamot i styrgruppen, och Jan-Anders 
Brundin som ny ersättare. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 14 januari 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att entlediga Jim Brithén (EP) från uppdraget som ledamot i styrgruppen för trafikutveckling,

att till ny ledamot välja Per-Olof Jansson (EP), samt

att till ny ersättare välja Jan-Anders Brundin (EP).

_____

Beslutet expedieras till:
De valda



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-15

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 14                  Dnr. KS 2018/70  

Svar på motion från Jim Brithén (EP) m.fl. angående Stiftelsen 
Sommarsol

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) inkom den 18 januari 2018 med en motion om att överta Sommarsol i 
kommunens ägo samt att ta över verksamheten som ingår i Stiftelsen Sommarsols konkursbo.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2019.
Tjänsteutlåtande, 14 november 2019
Protokoll, kommunstyrelsen, 14 februari 2018
Initivativärende kommunstyrelsen 14 februari 2018, dnr. KS 2018/71
Motion om sommarsol från Jim Brithén (EP), 18 januari 2018

Yrkanden
Christina Hanstål (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut om att avslå motionen, 
Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen

_____

Beslutet expedieras till:
Jim Brithèn (EP)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-15

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 15                  Dnr. KS 2019/119 , SBN 2019/179

Svar på motion från Engelholmspartiet rörande "Utbyggnad av 
Nybroleden längs Rönneå, E III

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) m fl. har inkommit med en motion den 19 februari 2019.  I den inkomna 
motionen från EngelholmsPartiet föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda och verkställa utbyggnaden av etapp 3 av Nybroleden mellan 
Reningsverksvägen och Pyttebron, enligt ”Förstudie Rönneå”. Man föreslår vidare att 
projektet samordnas med anläggandet av gång- och cykelbroar mellan Hembygdsparken och 
Nybroskogen samt mellan Rönneholm och Nybroskogen. Detta för att uppnå 
kostnadseffektivitet samt främja folkhälsan och besöksnäringen.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 19 november med förslag till 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2019.
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 4 december 2019
Protokollsutdrag, Samhällsbyggnadsnämnden, 19 november 2019, §187
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 25 oktober 2019
Sammanträdesprotokoll KF § 44 25 mars 2019
Motion Utbyggnad av Nybroleden längs Rönneå, etapp 3 från EngelholmsPartiet daterad den 
19 februari 2019

Yrkanden 
Ola Carlsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut om att anse motionen 
besvarad.  Linda Persson (KD) och Eric Sahlvall (L) instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att  anse motionen besvarad

_____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-15

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-15

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 16                  Dnr. KS 2018/360 SBN 2019/56

Svar på motion angående att anlägga en ny och större typ av 
brygga eller pir - till gagn för turist- och besöksnäringen i 
Ängelholm

Ärendebeskrivning
Anders Bengtsson m.fl. (EP) föreslår i inkommen motion den 23 april 2018 att Ängelholms 
kommun bygger en pir alternativt brygga nere i Ängelholms havsbad vid Klitterhus. 
Anläggningen skulle kunna bli ett attraktivt turist- och besöksmål. Den ska fungera som en 
hållbar anläggning för t ex bad, andra vattenaktiviteter och för kommersiella ändamål.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 6 december 2019
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 1 november 2019
Beslut från Kommunfullmäktige § 94 den 23 april 2018
Motion från Anders Bengtsson m.fl. (EP) inkommen den 23 april 2018

Yrkanden 
Cristina Hanstål (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut om att avslå motionen,  
Liss Böcker (C) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen

_____

Beslutet expedieras till:
Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-15

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 17                  Dnr. KS 2019/190 SBN 2019/182

Svar på motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående 
belysning på cykelvägen mellan Ängelholms centrum och Varalöv

Ärendebeskrivning
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 6 december 2019
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 1 november 2019
Delegeringsbeslut från Kommunstyrelsen KS 2019/190 8 juli 2019
Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) inkommen den 25 mars 2019

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2019.
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 6 december 2019
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 1 november 2019
Delegeringsbeslut från Kommunstyrelsen KS 2019/190 8 juli 2019
Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) inkommen den 25 mars 2019

Yrkanden 
Lars Nyander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut om  att bifalla motionen, 
Maija Rampe (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och  Johan Wifralius (SD) instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen

_____

Beslutet expedieras till:
Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-15

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 18                  Dnr. KS 2019/323 SBN 2019/183

Svar på motion från Patrik Ohlsson (SD) om införande av 
synpunkts- och felanmälningsapp

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har inkommit med en motion 24 juni 2019 om att Ängelholms kommun 
tar fram och inför en app för felanmälan och synpunkter, liknande den som Helsingborgs stad 
använder. I denna ska man kunna ange position och lägga in bilder i samband med anmälan.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2019.
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 6 december 2019
Protokollsutdrag, Samhällsbyggnadsnämnden, 19 november 2019, § 184
Tjänsteutlåtande, Stadsmiljö,  1 november 2019
Motion, inkommen 24 juni 2019

Yrkanden 
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut om att bifalla motionen. 
Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C) och Linda Persson instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen 

_____

Beslutet expedieras till:
Motionären



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-15

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 19                  Dnr. Kod DiarieNr  
 
Anmälningsärenden

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga nedanstående anmälningsärenden till handlingarna

Revisionsrapport - Granskning av för- och efterkalkyler i 
digitaliseringsprojekt

2019/445

Kommunrevisionens granskning av brandskydd inom äldreboende 2019/444

Sydvatten ägarsamråd mötesanteckningar 2019-11-08, Sydvatten 
inbjudan till ägarsamråd 2019-11-08

2019/79

Rapport kommunkompassen Ängelholm 2019 2018/900

Protokoll Handikapprådet 2019-11-27 2019/331

Familjen Helsingborg Samarbetskommittens protokoll 2019-12-06 2019/9

Protokoll fört vid styrelsemöte 5 november 2019 
Samordningsförbundet NNV Skåne

2019/168

NSR 2018-2019 - Protokoll, kallelser m.m. 2018/84

Rapport delegationsbeslut upphandling november 2019 2019/301

Rapport delegationsbeslut försörjningsstöd, integration och 
vuxenutbildning november och december 2019

2018/123

 
 
_____
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