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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 2019-12-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 168                  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
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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen

_____

Beslutet expedieras till:
Jim Brithèn (EP)
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Svar på motion om 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 
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

Utredning
Förutom denna motion behandlades också ett iniativärende i samma fråga i kommunstyrelsen 
i februari 2018 där kommunstyrelsen avslog yrkandet om att förvärva Sommmarsol.

Sommarsol har sedan dess försålts till extern part.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen
_____

Henrik Sandén Mats Ulfwinger
Planeringschef Enhetschef Nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
 Motionären

mailto:info@engelholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-02-14

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 47                  Dnr   KS 2018/71

Initiativärende från Jim Brithén (EP) m.fl. rörande Stiftelsen 
Sommarsol

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) med flera har lämnat in ett initiativärende till kommunstyrelsen rörande 
Stiftelsen Sommarsol med förslag att kommunen ska förvärva och ta över verksamheten. Det 
har också lämnats in en motion på samma tema.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-31 att överlämna ärendet till Kommundirektören för 
beredning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-12

Yrkanden 
Arne Jönsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Robin Holmberg (M), Stig Andersson (-), 
Patrik Ohlsson (SD), Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (-) och Liss Böcker (C) instämmer.

Jim Brithén (EP) yrkar bifall till initiativärendet.

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall till Arne Jönssons (S) med fleras yrkande, dels 
bifall till Jim Brithéns (EP) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Arne 
Jönssons (S) med fleras yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att mot bakgrund av att kommunen inte har några behov av fastigheten inte gå vidare med ett 
eventuellt förvärv.
_____

Reservation
Jim Brithén (EP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-01-18

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 4                  Dnr   KS 2018/70

Motion från Jim Brithén m.fl. (EP) angående Stiftelsen Sommarsol

Ärendebeskrivning
Jim Brithén med flera (EP) föreslår enligt inkommen motion att Ängelholms kommun, till 
exempel i samarbete med Ängelholmslokaler, omgående kontaktar konkursförvaltaren och 
diskuterar förutsättningarna för ett överstagande av Sommarsol i kommunens ägo samt att 
Ängelholms kommun, till exempel i samarbete med Ängelholmslokaler och om rätt 
förutsättningar visar sig finnas, förvärvar och tar över verksamheten som ingår i Stiftelsen 
Sommarsols konkursbo.

Beslutsunderlag
Motion från Jim Brithén m.fl. (EP) angående stiftelsen Sommarsol inkommen 2018-01-18

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till kommunstyrelsen.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/ekonomichef samt planeringschef Hälsa



Ängelholm 2018-01-18 

- = • 
Till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun E'ngelholma,artlet 

MOTION an . stiftelsen Sommarsol 

Stiftelsen Sommarsol i Vejbystrand har gått i konkurs. 
stiftelsen äger en fastighet i Vejbystrand, på vilken det är uppförd en stor byggnad anpassad 
för rehabilitering, vård och omsorg. l byggnaden finns förutom 168 bäddar också ca 180 
platser för matgäster i restaurangens matsal. 

Ca 80 personer är anställda, med olika specialiteter inom vård och omsorg. Dessa 
arbetstillfällen behöver säkras, vilket vi anser har hög prioritet för Ängelholms Kommun. 

Det finns en mycket stor efterfrågan på trygghetsboenden i vår kommun och köerna blir inte 
kortare. Dessutom finns det stora behov av korttidsplatser och vanligt vårdboende etc. l 
Vajbystrand finns Viktoriagården och det privata KVS. l Vajbystrand finns dessutom många 
äldre personer, som säkert skulle vilja ändra sin bostadssituation men det går inte eftersom 
det saknas tillräckliga alternativ i orten. 

Här finns nu ett gyllene tillfälle att ta upp en diskussion med konkursförvaltaren om att 
förvärva en fullt funktionell anläggning, som kan utnyttjas som nu eller på annat lämpligt sätt 
och med kompetent personal på plats. 

l Kommunstyrelsen har vi nyligen haft en genomgång och diskussion angående framtidens 
utmaningar med anledning av den demografiska prognosen för vår kommun. 

Ur ett helhetsperspektiv, för kommunens bästa, skulle ett övertagande/förvärvande av 
stiftelsen Sommarsol, med allt vad det innehåller, innebära att Ängelholms Kommun kan 
säkra och styra upp verksamheten på ett sätt som skulle kunna innebära att framtidens 
utmaningar, enligt ovan, kan få ett ypperligt tillskott i planeringen, vilket också innebär en 
större handlingsfrihet - både nu och i framtiden. 

Vi anser att detta är ett gyllene tillfälle att visa att det finns en helhetssyn och handlingskraft. 
Ett snabbt agerande behövs*. 

EngelholmsPartiet motionerar därför: 
• att Ängelholms Kommun, t.ex. i samarbete med Ängelholmslokalei', omgående* 

kontaktar konkursförvaltaren och diskuterar förutsättningarna för ett 
övertagande av Sommarsol i kommunens ägo. 

• att Ängelholms Kommun, t.ex. i samarbete med Ängelholmslokaler, om rätt 
förutsättningar visar sig finnas, förvärvar och tar över verksamheten som ingår 
i Stiftelsen Sommarsols konkursbo. 

F(jr Kommuns bästa och f(jr de flestas bästa 

Angelholm den 18 januari 2018 

EngelholmsPartiet ('(\. ~ ~L 

//::~ ~\ ~ 
!J/YL(/ !k- ?&~.r/e_dl- R~IT\Re~~~i-"1 J-,.,..< dc/7 7 ;;n sr;-o 
l fl j(u- Ee"':Js--t.ufT:. l 1,. ~ 

j~ 
*=därför lämnar EngelholmsPa tet även ett initiativärende till Kommunstyrelsen 

H $AJS }R~M(J-l(_ 



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 2019-12-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 169                  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
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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att  anse motionen besvarad

_____

Beslutet expedieras till:
Motionären
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Svar på motion om utbyggnad av Nybroleden längs Rönneå

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 
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

Utredning
Motionen är i linje med kommunfullmäktiges beslut om att anta en avsiktsförklaring om 
trafiken, även känt som Ängelholmspaketet. I och med detta kommer motionen att beaktas 
inom ramen för detta projekt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (2)

Diarienummer
2019-12-04

 

KS 2019/119

 

Annat diarienummer
SBN 2019/179
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att  anse motionen besvarad
_____

Henrik Sandén Mats Ulfwinger
Planeringschef Enhetschef Nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
Motionären

mailto:info@engelholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-11-19

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 187                  Dnr. SBN 2019/179 

Motion från Engelholmspartiet rörande utbyggnad av Nybroleden 
längs Rönneå, E lll

Ärendebeskrivning
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.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 25 oktober 2019
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 25 oktober 2019 (SBN 2019/246)
Sammanträdesprotokoll KF § 171 30 september 2019
Delegeringsbeslut 8 juli 2019
Sammanträdesprotokoll KF § 44 25 mars 2019
Motion Utbyggnad av Nybroleden längs Rönneå, etapp 3 från EngelholmsPartiet daterad den 
19 februari 2019
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 15 december 2017

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Motion gällande utbyggnad av Nybroleden längs Rönneå, etapp 3

Ärendebeskrivning
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.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 25 oktober 2019
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 25 oktober 2019 (SBN 2019/246)
Sammanträdesprotokoll KF § 171 30 september 2019
Delegeringsbeslut 8 juli 2019
Sammanträdesprotokoll KF § 44 25 mars 2019
Motion Utbyggnad av Nybroleden längs Rönneå, etapp 3 från EngelholmsPartiet daterad den 
19 februari 2019
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 15 december 2017

Utredning
Motionen är i linje med kommunfullmäktiges beslut om att anta en avsiktsförklaring om 
trafiken, även känt som Ängelholmspaketet. I och med detta kommer motionen att beaktas 
inom ramen för detta projekt.

mailto:info@engelholm.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Annat diarienummer
SBN 2019/246

KS 2019/378
KS 2019/119
KS 2017/265
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.
_____

Pernilla Fahlstedt Maria Birgander
Tf chef huvuduppdrag Samhälle Verksamhetschef Kultur och stad

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
http://www.instagram.com/engelholmskommun/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 44                  Dnr   KS 2019/119

Motion från Engelholmspartiet rörande utbyggnad av Nybroleden 
längs Rönneå, E III

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EPP, Anders Bengtsson (EP) och Pia Ohrberg (EP) har lämnat in en motion 
rörande utbyggnad av Nybroleden längs Rönneå, EIII.

Beslutsunderlag
Motion från Jim Brithén (EP), Anders Bengtsson (EP) och Pia Ohrberg (EP), inkommen den 
4 mars 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.

_____

Beslutet expedieras till:
kommunstyrelsen
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ISign. ·-r--·---~-· ·1 
EngelholmsPartiet == Människan i Fokus • 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNS1YRELSEN 

Motion 2019 -03- o 5 

UTBYGGNAD AV NYBROLEDEN LÄNGS RÖNNEÅ, E III 
Dnr ........................ , 

Redan i "Förstudie Rönneå" från 2010, punkt 4- Vandringsleder och promenadstråk
visionäras möjligheten att anlägga en ä-promenad från Pyttebron till Klitterhus. 

Etapp l och Il av denna utfördes 2013-
2017. EngelholmsPartiet föreslår 
härmed att utredning och 
planläggning för etapp III påbörjas 
2019 för färdigställande innan 
mandatperiodens slut i december 
2022. 

Synergieffekter med anläggaodet av 
gång- och cykelbron mellan 
Hembygdsparken och Nybroskogen i 
projekt 90155, beslutad av KF i 
november 2017 Dnr. 2017/265, och 
medborgarförslaget från Johan Brinck 

t 

om Ränneholm Dnr. 2017/832, skulle kunna uppnås. 

. Q 

• 

Sammantaget är åtgärderna till gagn för såväl folkhälsan som besöksnäringen och 
koordinerar väl med gällande översiktsplan och andra projekt inom kommunen. 

EngelholmsPartiet yrkar att 

• Kommunfullmäktige ger i uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda och 
verkställa utbyggnad av Nybroleden etapp III enligt ovanstående förslag. 

• Kommunfullmäktige ger i uppdrag till Kommunstyrelsen att samordna föreslagna 
och beslutade åtgärder så att kostnadseffektivitet uppnås samt återkommer med 
förslag till beslut om motionens intentioner. 

Ängelholm 19 februari 2019 

Anders Bengtsson 

$1flfuw.,.w 



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 2019-12-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 170                  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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen

_____

Beslutet expedieras till: 
Anders Bengtsson (EP)
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 Enhetschef Nämndkansliet 
 Mats Ulfwinger
 0431-87 000
 Mats.Ulfwinger@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Svar på motion från Jim Brithén (EP) om att anlägga en ny och 
större typ av brygga eller pir

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

Utredning
Konstruktion
Huvuduppdrag Samhälles tolkning är att det är en brygga som efterfrågas. En brygga är ett 
däck som står på pelare, en för havet öppen konstruktion. En pir är en tät konstruktion, som 
skulle förvärra erosionen och troligen vara dyrare än en brygga. Tolkning är därför gjord 
utifrån att motionen fokuserar på att kommunen ska bygga en anläggning för bad, andra 
vattenaktiviteter och kommersiella ändamål. 

Enligt teknisk bedömning från konsult behöver en brygga med en permanent anläggning med 
en åretruntverksamhet t ex kallbadhus/restaurang ha en minsta höjd på + 5,0 meter över 
havet för att vara stormsäkrad mot vågorna. 

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
http://www.instagram.com/engelholmskommun/
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Krav 
Vattenverksamhet
Att anlägga en brygga av den omfattning som föreslås  räknas som vattenverksamhet. Tillstånd 
för ny vattenverksamhet måste sökas hos Mark- och Miljödomstolen med en uppskattad 
handläggningstid på ca 1-2 år. Innan ansökan kan lämnas in måste utredningar göras, bland 
annat Miljökonsekvensbeskrivning.  Kommunen ska även samråda med allmänheten. 
Förväntad tidsåtgång är ca 1 år förutsatt att resurser finns avsatt för detta.

Strandskydd
En brygga, oavsett storlek och höjd, omfattas av strandskydd. I det fall det finns skäl, kan 
dispens ges för en sådan anläggning. Ett sådant skäl kan vara om anläggningen anses vara ett 
angeläget allmänt intresse. Även om det finns ett sådant skäl ska en avvägning göras mellan de 
allmänna och enskilda intressena samt en bedömning av anläggningens förenlighet med 
strandskyddets syften. 

I strandskyddsbedömningen kommer höjden på bryggan och att det finns avgiftsbelagd 
verksamhet längst ut att påverka bedömningens förenlighet med strandskyddets syfte. Om 
man bygger på den höjden så fråntas allmänheten tillgång till bad från bryggan, det är inte 
lämpligt med badstegar med 5 meters nivåskillnad. Med en avgiftsbelagd verksamhet längst ut 
på bryggan hindras den fria tillgången till bryggan.

Planförutsättningar
I dagsläget saknas detaljplan för aktuellt område. Den föreslagna verksamheten (brygga med 
möjlighet till någon av de aktiviteter som anges) kräver detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 kap.

En brygga i den omfattning som föreslås skulle ha stor påverkan på omgivningen (eventuell 
påverkan på erosion djurlivet, landskapsbild mm) och omfattande utredningar skulle krävas. 
Detaljplanen kan också antas medföra betydande miljöpåverkan och då behöver en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
 
En grov uppskattning av tidplan för en detaljplan är 3 år och en grov kostnadsuppskattning 
för detaljplanen är 600 tkr. Planen kräver omfattande utredningar och samråd med 
allmänheten som innebär minst 1 000 tkr i utredningskostnader.

För att säkra att en detaljplan går igenom bör man utreda planprocessen från andra kommuner 
som har fått igenom liknande planer. Om kommunen planlägger och beviljar bygglov så gäller 
skadeståndsansvar för till exempel översvämning och erosionsskador i 10 år från detaljplanens 
antagande.

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
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Av utredningen ovan framgår att en anläggning som motionären föreslår kräver lång 
framförhållning, detaljerade utredningar samt ökad drift- och investeringsbudget. Dock ställer 
sig Ängelholms kommun positiva till det förslag som föreningen ”Hjärna här” driver om att 
ett kallbadhus, som kan sägas motsvaras det som motionären önskar. Ett letter of intent 
kommer tas fram i frågan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen
_____

Henrik Sandén Mats Ulfwinger
Planeringschef Enhetschef, Nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
 

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
http://www.instagram.com/engelholmskommun/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-11-19

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 186                  Dnr. SBN 2019/56  

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 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

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Hållbarhetsingenjör klimatanpassning
Geraldine Thiere
0431-870 00
info@engelholm.se Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på motion från Anders Bengtsson m.fl. (EP) 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 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

Utredning
Konstruktion
Huvuduppdrag Samhälles tolkning är att det är en brygga som efterfrågas. En brygga är ett 
däck som står på pelare, en för havet öppen konstruktion. En pir är en tät konstruktion, som 
skulle förvärra erosionen och troligen vara dyrare än en brygga. Tolkning är därför gjord 
utifrån att motionen fokuserar på att kommunen ska bygga en anläggning för bad, andra 
vattenaktiviteter och kommersiella ändamål. 

Enligt teknisk bedömning från konsult behöver en brygga med en permanent anläggning med 
en åretruntverksamhet t ex kallbadhus/restaurang ha en minsta höjd på + 5,0 meter över 
havet för att vara stormsäkrad mot vågorna. 
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Krav 
Vattenverksamhet
Att anlägga en brygga av den omfattning som föreslås  räknas som vattenverksamhet. Tillstånd 
för ny vattenverksamhet måste sökas hos Mark- och Miljödomstolen med en uppskattad 
handläggningstid på ca 1-2 år. Innan ansökan kan lämnas in måste utredningar göras, bland 
annat Miljökonsekvensbeskrivning.  Kommunen ska även samråda med allmänheten. 
Förväntad tidsåtgång är ca 1 år förutsatt att resurser finns avsatt för detta.

Strandskydd
En brygga, oavsett storlek och höjd, omfattas av strandskydd. I det fall det finns skäl, kan 
dispens ges för en sådan anläggning. Ett sådant skäl kan vara om anläggningen anses vara ett 
angeläget allmänt intresse. Även om det finns ett sådant skäl ska en avvägning göras mellan de 
allmänna och enskilda intressena samt en bedömning av anläggningens förenlighet med 
strandskyddets syften. 

I strandskyddsbedömningen kommer höjden på bryggan och att det finns avgiftsbelagd 
verksamhet längst ut att påverka bedömningens förenlighet med strandskyddets syfte. Om 
man bygger på den höjden så fråntas allmänheten tillgång till bad från bryggan, det är inte 
lämpligt med badstegar med 5 meters nivåskillnad. Med en avgiftsbelagd verksamhet längst ut 
på bryggan hindras den fria tillgången till bryggan.

Planförutsättningar
I dagsläget saknas detaljplan för aktuellt område. Den föreslagna verksamheten (brygga med 
möjlighet till någon av de aktiviteter som anges) kräver detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 kap.

En brygga i den omfattning som föreslås skulle ha stor påverkan på omgivningen (eventuell 
påverkan på erosion djurlivet, landskapsbild mm) och omfattande utredningar skulle krävas. 
Detaljplanen kan också antas medföra betydande miljöpåverkan och då behöver en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
 
En grov uppskattning av tidplan för en detaljplan är 3 år och en grov kostnadsuppskattning 
för detaljplanen är 600 tkr. Planen kräver omfattande utredningar och samråd med 
allmänheten som innebär minst 1 000 tkr i utredningskostnader.

För att säkra att en detaljplan går igenom bör man utreda planprocessen från andra kommuner 
som har fått igenom liknande planer. Om kommunen planlägger och beviljar bygglov så gäller 
skadeståndsansvar för till exempel översvämning och erosionsskador i 10 år från detaljplanens 
antagande.

Sammanfattning
En anläggning, enligt motionen, kräver lång framförhållning, detaljerade utredningar, 
tillståndsansökningar och ökad drift- och investeringsbudget. Med detta som bakgrund anses 
inte förslaget genomförbart i nuläget.
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen

_____

Pernilla Fahlstedt Maria Birgander
tf huvuduppdragschef Samhälle Verksamhetschef Kultur och stad

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Huvuduppdrag Samhälle



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-04-23

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 94                  Dnr   KS 2018/360

Motion från Anders Bengtsson m.fl. (EP) 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 motionen inkommen den 23 april 2018 

att Ängelholms kommun, bygger en pir/brygga, nere i Ängelholms havsbad vid Klitterhus, som kan bli 
ett attraktivt turist- och besöksmål. Den ska fungera som en hållbar anläggning för t ex bad, andra 
vattenaktiviteter och även för mer kommersiella ändamål.

Beslutsunderlag
Motion från Anders Bengtsson m.fl. (EP) inkommen den 23 april 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/SHU



Ängelholm 2018-04-23 

- = • Till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun En gelholmsPartiet 

MOTION 

ang. att anlägga en ny och större typ av brygga/pir- till 
gagn för Turist- och Besöksnäringen i Ängelholm. 

Vid Klitterhus, i Ängelholms Havsbad, har under flera år funnits en s.k. badbrygga, som från 
och till reparerats och byggts om p.g.a. stormar etc. 

Vi i EngelholmsPartiet anser att det är dags att Ängelhorns Kommun gör något ordentligt för 
att på ett mer hållbart sätt säkra att en anläggning av denna typ finns vid vår s. k. stora 
dragare- d.v.s. stranden. 

Det finns många exempel, både i Sverige och världen över, på pirar l bryggor, som fungerar 
som både badbryggor, kallbadhus och andra typer av attraktiva anläggningar- även 
restauranger, cafeer, barer osv. 

Detta ger en helt annan dimension åt anläggningen och platsen. Dragningskraften för att 
locka såväl badande, vandrare, cyklister, andra slags turister och alla slags besökare, blir 
påtagligt större både för barn och vuxna. 
Detta gynnar hela kommunens verksamheter och ekonomi, inte minst turist- och 
besöksnäringen-och kan därför bli en bra investering, som ger oerhört mycket tillbaka, både 
på kort- och lång sikt. 

l 2 st. bilagor finns foton, som visar exempel på dylikt och dessa foton visar även den 
andemening som vii EP har med att motionera om en anläggning av större dimension och 
dignitet. 

EngelholmsPartiet motionerar därför: 

• att Ängelholms Kommun, bygger en pir l brygga, nere i Ängelholms 
Havsbad vid Klitterhus, som kan bli ett attraktivt Turist- och besöksmål. 
Den ska fungera som en hållbar anläggning för t.e.x. bad, andra vatten
aktiviteter och även för mer kommersiella ändamål. 

För Kommuns bästa och för de flestas bästa 

Ängelholm den 23 april 2018 

1iV\>6~ \1ciJ~I.S~oN 
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2 st Bilagor: Foton 
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2 st Bilagor: Foton 
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2 st Bilagor: Foton 



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 2019-12-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 171                  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
Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående belysning på cykelvägen mellan 
Ängelholms centrum och Varalöv. Idag är det många som har sin anställning på e-
handelsföretag i Varalöv med skiftarbete och motionsställaren anser att det är viktigt att 
cykelbanan kan användas dygnet runt.

Beslutsunderlag
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 
Bifall till förslaget till beslut (att bifalla motionen) från följande: Patrik Ohlsson (SD),
Lars Nyander (S), Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att bifalla motionen

_____

Beslutet expedieras till:
Motionären



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2019-12-06

 

KS 2019/190

 

Annat diarienummer
SBN 2019/182

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se 

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm | 

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

 Enhetschef Nämndkansliet 
 Mats Ulfwinger
 0431-87 000
 Mats.Ulfwinger@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Svar på motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) om belysning på 
cykelvägen mellan Ängelholm och Varalöv

Ärendebeskrivning
Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående belysning på cykelvägen mellan 
Ängelholms centrum och Varalöv. Idag är det många som har sin anställning på e-
handelsföretag i Varalöv med skiftarbete och motionsställaren anser att det är viktigt att 
cykelbanan kan användas dygnet runt.

Beslutsunderlag 
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

Utredning
Kommunen har haft dialog med Trafikverket eftersom de är väghållare och bygger ut 
cykelvägnätet enligt cykelvägsplanen. Trafikverket gav beskedet att frågan tas upp vid nästa 
översyn av den regionala cykelvägsplanen som årligen ses över och beslutas av Region Skåne. 
Framtagandet sker i samråd med Trafikverket, Skånes kommuner och representanter från 
näringslivet.

Med tanke på att behovet av gatubelysning även finns på sträckan Varalöv-Strövelstorp, så 
kommer huvuduppdrag Samhälle att arbeta för att få hela sträckan mellan tätorten och 
Strövelstorp belyst.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att bifalla motionen

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
http://www.instagram.com/engelholmskommun/


TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (2)

Diarienummer
2019-12-06

 

KS 2019/190

 

Annat diarienummer
SBN 2019/182

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se 

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm | 

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

_____

Henrik Sandén Mats Ulfwinger
Planeringschef Enhetschef, Nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
Motionären

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
http://www.instagram.com/engelholmskommun/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-11-19

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 185                  Dnr. SBN 2019/182, KS 2019/190

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

Ärendebeskrivning
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
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 
Kristian Nordin (V), Helna Böcker (MP) och Anita Rosén (L): Bifall till motionen.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2019-11-01

 

SBN 2019/182

 

Annat diarienummer
KS 2019/190

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se 

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm | 

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

 Trafikingenjör
 Ann-Kristin Wiinberg
 0431 870 00
 info@engelholm.se Samhällsbyggnadsnämnden 

 

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

Ärendebeskrivning
Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S) angående belysning på cykelvägen mellan 
Ängelholms centrum och Varalöv. Idag är det många som har sin anställning på e-
handelsföretag i Varalöv med skiftarbete och motionsställaren anser att det är viktigt att 
cykelbanan kan användas dygnet runt.

Beslutsunderlag
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

Utredning
Kommunen har haft dialog med Trafikverket eftersom de är väghållare och bygger ut 
cykelvägnätet enligt cykelvägsplanen. Trafikverket gav beskedet att frågan tas upp vid nästa 
översyn av den regionala cykelvägsplanen som årligen ses över och beslutas av Region Skåne. 
Framtagandet sker i samråd med Trafikverket, Skånes kommuner och representanter från 
näringslivet.

Med tanke på att behovet av gatubelysning även finns på sträckan Varalöv-Strövelstorp, så 
kommer huvuduppdrag Samhälle att arbeta för att få hela sträckan mellan tätorten och 
Strövelstorp belyst.

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
http://www.instagram.com/engelholmskommun/


TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (2)

Diarienummer
2019-11-01

 

SBN 2019/182

 

Annat diarienummer
KS 2019/190

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se 

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm | 
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen.
_____

Pernilla Fahlstedt Maria Birgander
tf Chef huvuduppdrag Samhälle Chef Kultur och Stad

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Huvuduppdrag Samhälle

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
http://www.instagram.com/engelholmskommun/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 47                  Dnr   KS 2019/190

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

Ärendebeskrivning
Britt-Marie Hansson m.fl. (S) har lämnat in en motion angående belysning på cykelvägen 
mellan Ängelholms centrum och Varalöv. 

Beslutsunderlag
Motion från BrittMarie Hansson m.fl. (S), inkommen den 25 mars 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
kommunstyrelsen



F R A M T l D S P A R T l E T Ä N ~LHÖI!.~S KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2019 -03- 2 5 

L nr .. 
Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Komm2019-03~25 · · ························ 

Angående belysning på cykelvägen mellan Ängelholms centrum och Varalöv. 

Det finns en alldeles utmärkt cykelväg mellan centrum och Vara löv. Tyvärr så är 

den inte belyst! l dag är det många som har sin anställning på e-handelsföretag i 

Varalöv. Med belysning på cykelvägen blir det möjligt att cykla till arbetsplatsen 

även på kvällar och nätter. Anställningsformen är ofta skiftarbete. 

Givetvis är det lika viktigt att boende och besökande i den här delen av 

kommunen kan använda cykeln som sitt transportmedel dygnet runt. 

Vi Socialdemokrater yrkar därför: 

att Kommunen tar kontakt med Trafikverket i syfte att få belysning på 
cykelvägen mellan Ängelholms centrum och Varalöv. 

Ängelholm den 25 mars 2019 

För den socialdemokratiska kf-gruppen 

~(J;)? _ 

~~ 
f"-rr\'-ll~~~ 



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 2019-12-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 172                  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
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 6 december 2019
Protokollsutdrag, Samhällsbyggnadsnämnden, 19 november 2019, § 184
Tjänsteutlåtande, Stadsmiljö,  1 november 2019
Motion, inkommen 24 juni 2019

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut (att bifalla motionen) från följande: Patrik Ohlsson (SD), 
Linda Persson (KD) och Liss Böcker (C).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen 

_____

Beslutet expedieras till:
Motionären



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (1)

Diarienummer
2019-12-06

 

KS 2019/323

 

Annat diarienummer
SBN 2019/183

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se 

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm | 

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

 Enhetschef Nämndkansliet 
 Mats Ulfwinger
 0431-87 000
 Mats.Ulfwinger@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

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 
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 6 december 2019
Protokollsutdrag, Samhällsbyggnadsnämnden, 19 november 2019, § 184
Tjänsteutlåtande, Stadsmiljö,  1 november 2019
Motion, inkommen 24 juni 2019

Utredning
Kommunfullmäktige har, i samband med beslut om budget 2020 gett kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram en felanmälningsapp i enlighet med förslaget. 

Ängelholms kommun har idag de föreslagna funktionerna på sin hemsida. Vid felanmälan går 
det att ange position och bifoga bilder. Synpunkter kan även skickas in via hemsidan. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen 

Henrik Sandén Mats Ulfwinger
Planeringschef Enhetschef, Nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
Motionären

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
http://www.instagram.com/engelholmskommun/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-11-19

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 184                  Dnr. SBN 2019/183, KS 2019/323

Motion från Patrik Ohlsson (SD) om införande av synpunkts- och 
felanmälningsapp

Ärendebeskrivning
I motionen föreslås 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
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 1 november 2019
Delegeringsbeslut den 8 juli 2019
Sammanträdesprotokoll KF § 123 daterat 24 juni 2019
Motion från Patrik Ohlsson (SD) om införande av synpunkts- och felanmälningsapp 
inkommen 24 juni 2019

Yrkanden 
Patrik Ohlsson (SD): Bifall till motionen.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen 



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2019-11-01

 

SBN 2019/183

 

Annat diarienummer
KS 2019/323

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se 

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm | 

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

 Enhetschef Stadsmiljö
 Anders Lundin
 0431-870 00
 info@engelholm.se Samhällsbyggnadsnämnden

 

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

Ärendebeskrivning
I motionen föreslås 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 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 1 november 2019
Delegeringsbeslut den 8 juli 2019
Sammanträdesprotokoll KF § 123 daterat 24 juni 2019
Motion från Patrik Ohlsson (SD) om införande av synpunkts- och felanmälningsapp 
inkommen 24 juni 2019

Utredning
Kommunstyrelsen har, i samband med beslut om budget 2020 föreslagit att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att ta fram en felanmälningsapp i enlighet med förslaget. 

Ängelholms kommun har idag de föreslagna funktionerna på sin hemsida. Vid felanmälan går 
det att ange position och bifoga bilder. Synpunkter kan även skickas in via hemsidan. 

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
http://www.instagram.com/engelholmskommun/


TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (2)

Diarienummer
2019-11-01

 

SBN 2019/183

 

Annat diarienummer
KS 2019/323
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www.instagram.com/engelholmskommun/ 

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen
_____

Pernilla Fahlstedt Maria Birgander
Tf huvuduppdragschef Samhälle Verksamhetschef Kultur och stad

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen 
Patrick Ohlsson
SHU

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
http://www.instagram.com/engelholmskommun/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-06-24

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 123                  Dnr   KS 2019/323  

Motion från Patrik Ohlsson (SD) om införande av synpunkts- och 
felanmälningsapp

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har lämnat in en motion med förslag att Ängelholms kommun tar fram 
och inför en app, inspirerad av den befintliga appen ”Ett bättre Helsingborg”. 

Beslutsunderlag
Motion från Patrik Ohlsson (SD), inkommen den 24 juni 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.

_____

Beslutet expedieras till:
kommunstyrelsen



ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Z019 -06- Z 4 

Dnr .......................... . ••••e 

Motion om införande av synpunkts- och felanmälningsapp 

Helsingborgs stad har en app kallad "Ett bättre Helsingborg". Genom denna kan medborgare 
lämna synpunkter och anmäla fel. l samband med uppgiftsJämnandet kan man även lämna 
position och bilder. Förslagsvis skulle en sådanapp kallas "Ett bättre Ängelholm", men 
motionen ställer inget krav på specifikt namn. 

Appen är populär och flitigt använd av helsingborgarna, vilket ger kommunen förbättrade 
möjligheter agera snabbt utifrån det som rapporteras via appen. Det som anmäls kan t.ex 
handla om trasiga papperskorgar eller stötande klotter. Kostnaderna för att driva appen är 
relativt låga. Det finns ett stort värde i att appen aktiverar enskilda medborgare i arbetet för 
en helare och renare kommun, och därmed ökar samhällsengagemanget hos gemene man. 

Sverigedemokraterna yrkar därför 

att Ängelholms kommun tar fram och inför en app, inspirerad av den befintliga appen "Ett 
bättre Helsingborg". 

För Sverigedemokraterna i Ängelholm, 190624 

Cf?t~(j~ 
Patrik Ohlsson 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-12-16

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 225                  Dnr   KS 2019/548  

Fyllnadsval av ersättare i nämnden för omsorg och stöd på vakant 
plats (S)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade på föregående sammanträde den 25 november 2019 att utse 
Barbro Widell (S) till ny ledamot i nämnden för omsorg och stöd efter Pia Radil (S) samt att 
lämna ersättarplatsen efter Barbro Widell (S) vakant tillsvidare.  

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 25 november 2019, § 211.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att uppdraget som ny ersättare (S) i nämnden för omsorg och stöd lämnas vakant tillsvidare. 

_____

Beslutet expedieras till:
 Nämndsekreterare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-12-16

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 226                  Dnr   KS 2019/554  

Fyllnadsval av ersättare i Miljö- och tillståndsnämnden på vakant 
plats (S)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 att entlediga Sarah Svensson (S) från 
uppdraget som ersättare i Miljö- och tillståndsnämnden samt att lämna uppdraget vakant 
tillsvidare. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 25 november 2019, § 212.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att uppdraget som ny ersättare i miljö- och tillståndsnämnden lämnas vakant tillsvidare. 

_____

Beslutet expedieras till:
Nämndsekreterare



Ängelholms kommun 
Kundtjänst 

2020 -01- o g 

Avsägelse 

Ängelholm 2020-01-09 

Jag önskar härmed avsäga mig mitt uppdrag som ledamot i Ängelholms kommunfullmäktige, 

samt alla uppdrag som jag valts till genom Ängelholms kommunfullmäktige. 

Mvh 

- - ·-------·---. 

Birgitta Markevärn (SD) 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
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Avsägelse 

Ängelholms kommun 
Kundtjänst 

:.o 

i 2020 -01- 1 4 

Lgn~--~-----~----~ 
Munka Ljungby 2020-01-13 

Härmed avsäger jag mig alla mina politiska uppdrag i Ängelholms kommun på grund av 

tidsbrist. 

Jag har en längre tid känt att det blir allt svårare att kombinera mina uppdrag med mitt 

arbete. Jag har missat för många möten och möjligheten tillledighet från mitt arbete för att 

kunna fullfölja mina uppdrag blir allt sämre. Det har inte varit lätt, men nu har jag fattat 

beslutet att det är bättre att lämna över till någon med större möjligheter till närvaro. 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
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ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN Ängelholms kommun 

Kundtjänst 

2019 -12- 1 7 

Motion om uppdaterad återplanteringspolicy 

Ängelholms kommun befinner sig i en period av kraftig tillväxt av befolkning och infrastruktur. 
Ständigt innebär detta att tätorternas grönska får maka på sig. Ett färskt och väldigt synligt 
exempel är området vid Klippanvägen mitt emot Statoil, där ett stort centrumnära 
grönområde har huggits ner för att ge plats åt en transformatorstation. 

Kommunen har en trädplan från 2010. Denna innehåller ett kort stycke kallat 
"Aterplanteringspolicy". l detta stycke finns en "bör''-formulering att träd som tas bort ersätts 
med 2 likvärdiga träd . 

Sverigedemokraterna ställde i september 2019 en interpellation till 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, bl.a om hur hög återplanteringsgraden varit och 
om kommunen nått upp till att ersätta varje fällt träd med 2 nya. Det konkreta svaret på den 
frågan uteblev. Vår tolkning kan endast bli att det är oklart om nuvarande policy efterlevs. 

Den 1 oktober 2019 hölls en politikerutfrågning av Naturskyddsföreningen på temat om hur 
Ängelholms kommun ska kunna bidra till att minska påverkan på det globala klimatet. Även 
om vi i Sverigedemokraterna anser att frågan i första hand är internationell, så menar vi att 
kommunen bör ge sitt rimliga bidrag för att motverka problemet. Att värna grönskan i vår 
närmiljö är enligt vår uppfattning bland det bästa vi kan göra i den riktningen , som enskild 
kommun . 

Sverigedemokraterna yrkar därför 

att en utredning fastslår om 2 återplanterade träd för varje fällt träd, enligt nuvarande 
återplanteringspolicy, är realistiskt, sett till parametrar som historisk erfarenhet, tillgång på 
lämplig mark, etc. Om svaret är Nej, så ska utredningen föreslå en annan 
återplanteringsgrad som kan motiveras som realistisk. 

att Ängelholms kommun uppdaterar sin återplanteringspolicy, med mål att den skall vara 
realistisk och uppföljningsbar. 

att nämnda plan skall innehålla ett mål om återplantering enligt den återplanteringsgrad 
nämnd utredning föreslår som realistisk, dock lägst 1 återplanterat träd per fällt träd. 

att en årlig redovisning sker till lämpligt politiskt forum av vilka träd som fällts under året, var 
och varför de fällts, samt hur återplanteringsplanen för dessa fällda träd ser ut. 

För Sverigedemokraterna i Ängelholm, 191215 

(j?u@L_____ 
Patrik Ohlsson 



Ängelholm 2020-01-12 

- = • Till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun Engalholm•Partlet 

MOTION 

Begäran att införa insynsplatser i styrelser och nämnder. 

Ur demokratisk synpunkt i allmänhet och ur det kommunalpolitiska perspektivet i synnerhet är det 

en nackdel om inte samtliga partier, som är representerade i kommunfullmäktige, får ha direkt 

insyn i kommunstyrelsens och nämndernas arbete. 

Protokollen från de olika sammanträdena redovisar besluten, men inte de framförda argumenten. 

l debatten i kommunfullmäktige förekommer hänvisningar till föregående diskussioner i 

kommunstyrelse och nämnder. Bristande insyn skapar sämre beslutsunderlag, och det kan inte 

vara önskvärt, varken ur ett demokratiskt eller kommunpolitiskt perspektiv. 

Alla ledamöterna i kommunfullmäktige har i slutändan lika ansvar för de beslut som fattas, 

oavsett vilket parti man tillhör. Att alla ges lika möjlighet till en fullständig bild av de i kommun

styrelsen och nämnderna framförda besluten, inkl. de underliggande argumenten, är nödvändiga 

för en optimal beslutsprocess i kommunens högsta beslutande organ. 

Sett till arbetet i kommunfullmäktige kan insynsplatser betyda ökad effektivitet och kvalite. 

Insynsplatser i kommunstyrelse och nämnder är inte ovanliga och inte heller någon kontroversiell 

fråga. Det förekommer i många kommuner. 

Kommunallagen beskriver i 4 kap, 23§* hur insynsplatser får införas. 

EngelholmsPartiet motionerar därför kommunfullmäktige att snarast besluta: 

• att samtliga i kommunfullmäktige representerade partier ska beredas 
insynsplats i kommunstyrelsen samt i de kommunala nämnderna. 

Ängelholm den 12 januari 2020 - för Kommuns bästa och för de flestas bästa 

EngelholmsPartiet 

c?--c J/h~ 
/ f'- J3rr llh i:; 

~~ 

*Kommunallagen 4 kap. 
Närvarorätt 
23 § Fullmäktige får besfula att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara vid nämndens sammanträden och 
delta i överläggningarna men inte i besfulen. 
Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 
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