
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-04-27

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Aulan Rönnegymnasiet, 2020-04-27, kl. 19:00-21:45

Beslutande: Se nästa sida 

Ersättare:

Övriga närvarande:  

Se nästa sida

Mats Ulfwinger, enhetschef
Elisabeth Alm, sekreterare

Utses att justera: Eric Sahlvall, Karin Bergström

Paragrafer: 59-91, varav 76 justerats omedelbart av kommunfullmäktige, 
 se separat försättsblad och närvarolista.

Sekreterare ___________________________________________________
Elisabeth Alm

Ordförande ___________________________________________________
Elisabeth Kullenberg

Justerare ___________________________________________________
Eric Sahlvall                                           Karin Bergström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats. 
Paragraf 76 omedelbart justerad paragraf, har anslagits separat.

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-04-27

Datum för anslags uppsättande: 2020-05-05

Datum för anslags nedtagande: 2020-05-28

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, nämndkansliets arkiv

Underskrift ____________________________________________________
                           Elisabeth Alm
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Sammanträdesdatum 2020-04-27

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslutande § 59-75 och 77-91
Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare 
Robin Holmberg                          (M)                                               
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               
Christina Hanstål                       (M)                                               
Tomas Fjellner                          (M)                                               
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               
Ingela Sylwander                        (M)                                               
Ola Carlsson                            (M)                                               
Maija Rampe                             (M)                                               
Anders Davidsson                        (M)                                               
Rune Johansson                          (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Jan Olof Sewring                        (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Johnny Hagman                           (M)                                               
Karl-Erik Asp                           (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Susanne Resmark                         (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Magnus Nson Engelbäck                   (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Liss Böcker                             (C)                                               
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Lennart Nilsson                         (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               
Eric Sahlvall                           (L)                                               
Anita Rosén                             (L)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Linda Persson                           (KD)                                              
Petra Oddson                            (KD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Lars Nyander                            (S)                                               
Åsa Larsson                             (S)                                               
Mikael von Krassow                      (S)                                               
Emma Yngvesson                          (S)                                               
Magnus Jonsson                          (S)                                               
Lars Carlsson                           (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Susanne Jönsson                         (S)                                               
Arne Jönsson                            (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Britt-Marie Hansson                     (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Lars-Olle Tuvesson                      (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Karin Bergström                         (S)                                               
Ale Holm                                (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Susanne Sandström                       (V)                                               
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              
Helena Böcker                           (MP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              
Johan Wifralius                         (SD)                                              
Anders Ingvarsson                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Karin Jansson                           (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Mats Sahlin                             (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              
Alexander Johnsson                      (SD)                                              
Rose-Marie Broman                       (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Bengt Bengtsson                         (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Jim Brithén                             (EP)                                              
Pia Ohrberg                             (EP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Måns Irhammar (EP)
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Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid:    Aulan Rönnegymnasiet, 2020-04-27, kl. 19:00 
 
Beslutande: Se nästa sida  

Övriga närvarande:   Mats Ulfwinger, enhetschef 
Elisabeth Alm, sekreterare 

Utses att justera:  Eric Sahlvall, Karin Bergström Paragrafer: 76 
 
 
 

Sekreterare  ___________________________________________________ 
 Elisabeth Alm 
 

Ordförande ___________________________________________________ 
 Elisabeth Kullenberg 
 

Justerare ___________________________________________________ 
 Eric Sahlvall, Karin Bergström 
 

 
 

ANSLAG/BEVIS 
 
§ 76 omedelbart justerad paragraf. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
webbplats 
 
Organ:  Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum:  2020-04-27 
 
Datum för anslags uppsättande: 2020-04-28 
 
Datum för anslags nedtagande: 2020-05-21 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, nämndkansliets arkiv 
 
Underskrift ____________________________________________________ 

                            Elisabeth Alm 
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Beslutande § 76 omedelbart justerad paragraf 

Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare  

Robin Holmberg                           (M)                                                 

Sven-Ingvar Borgquist                    (M)                                                 

Christina Hanstål                        (M)                                                 

Tomas Fjellner                           (M)                                                 

Elisabeth Kullenberg                     (M)                                                 

Ingela Sylwander                         (M)                                                 

Ola Carlsson                             (M)                                                 

Maija Rampe                              (M)                                                 

Anders Davidsson                         (M)                                                 

Rune Johansson                           (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Jan Olof Sewring                         (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Johnny Hagman                            (M)                                                 

Karl-Erik Asp                            (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Susanne Resmark                          (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Magnus Nson Engelbäck                    (M)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Liss Böcker                              (C)                                                 

Rasmus Waak Brunkestam                   (C)                                                 

Carl-Gustaf Gudmundsson                  (C)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Lennart Nilsson                          (C)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Charlotte Engblom Carlsson               (L)                                                 

Eric Sahlvall                            (L)                                                 

Anita Rosén                              (L)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Linda Persson                            (KD)                                                

Petra Oddson                             (KD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Lars Nyander                             (S)                                                 

Åsa Larsson                              (S)                                                 

Mikael von Krassow                       (S)                                                 

Emma Yngvesson                           (S)                                                 

Magnus Jonsson                           (S)                                                 

Lars Carlsson                            (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Susanne Jönsson                          (S)                                                 

Arne Jönsson                             (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Britt-Marie Hansson                      (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Lars-Olle Tuvesson                       (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Karin Bergström                          (S)                                                 

Ale Holm                                 (S)        Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Susanne Sandström                        (V)                                                 

Anne-Marie Lindén                        (MP)                                                

Helena Böcker                            (MP)       Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Patrik Ohlsson                           (SD)                                                

Johan Wifralius                          (SD)                                                

Anders Ingvarsson                        (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Karin Jansson                            (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Mats Sahlin                              (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Pontus Myrenberg                         (SD)                                                

Alexander Johnsson                       (SD)                                                

Rose-Marie Broman                        (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Bengt Bengtsson                          (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Jim Brithén                              (EP)                                                

Pia Ohrberg                              (EP)       Ingen tjänstgörande ersättare                                         

Måns Irhammar (EP)  
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

59 Val av justerare

60 Föredragningslistan

61 Information från Krisledningsnämnden - kommunstyrelsens 
ordförande informerar

62 Information om slutrapport kartläggning av det politiska uppdraget vid 
höjd beredskap - beredningens presidium informerar

63 Interpellation från Lars Nyander (S) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Robin Holmberg (M) om bristen på demokrati i 
Ängelholms kommun

2020/173

64 Överlämning av kommunfullmäktiges fasta beredning 1 - Uppdrag att 
kartlägga det politiska uppdraget vid höjd beredskap

2019/374

65 Uppdrag till presidiet i fast beredning 1 - politisk organisation 2020/196

66 Ombudgetering av investeringsanslag från 2019 till 2020 2020/141

67 Uppdrag att inför budgetprocessen 2021 lämna förslag på förändring 
avseende kommunens övergripande ekonomistyrning

2020/36

68 Försäljning av del av Vejby 242:1 till Vejbystrands Fastigheter AB 2019/115

69 Uppdrag att utvärdera den politiska organisationen 2018/497

70 Uppföljning av bifallna motioner 2020/86

71 Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade motioner äldre än 
1 år

2019/577

72 Svar på motion från Susanne Sandström (V) om Vattnets hus 2019/300

73 Svar på motion från Eva Kullenberg (L) angående att utreda 
kommunala respektive entreprenaddrivna vårdboenden vad gäller 
kvalitet och kostnad för kommunen

2018/448
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Sammanträdesdatum 2020-04-27

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

74 Svar på motion från Jim Brithén m.fl. (EP) angående införande av ett 
"äldrepolitiskt program" i Ängelholms kommun

2018/211

75 Svar på motion från Liss Böcker m.fl (C) rörande schemalagda luncher 
i grundskolan

2018/204

76 Val av nya styrelser för AB Ängelholmshem respektive för AB 
Ängelholmslokaler – omedelbar justering

2020/191

77 Val av ersättare i Valnämnden på vakant plats (M) 2020/44

78 Val av ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden på vakant plats (M) 2020/99

79 Val av ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden på vakant plats (C) 2020/128

80 Val av ersättare i Nämnden för omsorg och stöd på vakant plats (SD) 2020/34

81 Nominering av nämndeman vid Tingsrätten på vakant plats (SD) 2020/105

82 Val av ersättare i Valberedningen på vakant plats (V) 2020/129

83 Val av ersättare i Familje- och utbildningsnämnden på vakant plats 
(SD)

2020/127

84 Val av ledamot i Nämnden för Kultur, idrott och fritid på vakant plats 
(SD)

2020/127

85 Entledigande samt val av ny ersättare i Kultur-, idrott- och 
fritidsnämnden efter Eva Larsson (S)

2020/155

86 Entledigande och val av ny ersättare i Miljö- och tillståndsnämnden 
efter Staffan Laurell (M)

2020/156

87 Entledigande av Sven Bergman (C) från uppdrag som ersättare i 
Nämnden för Kultur idrott och fritid

2020/15

88 Utökat val av nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt för perioden 
2020-2023 med anledning av Covid -19

2020/201

89 Motion från Lars Nyander (S) om att kommunens upphandlingar ska 
innefatta miljökrav med uppföljningskrav

2020/214

90 Motion från Lars Nyander (S) om långsiktig plan för offentliga 
verksamheters inomhusklimat

2020/215
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91 Anmälningsärenden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 59        

Föredragningslistan

Eric Sahlvall (L) och Karin Bergström (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet 
tisdag den 5 maj 2020 kl. 16:00. 
 
_____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 60        

Föredragningslistan

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan. 

_____ 
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Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 61       

Information från Krisledningsnämnden 

Krisledningsnämndens ordförande Robin Holmberg (M) ger en lägesrapport om 
krisledningsnämndens arbete sedan föregående fullmäktigemöte med anledning av 
Coronavirus covid-19-pandemin. 

_____ 
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Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 62       

Information om slutrapport gällande kartläggning av det 
politiska uppdraget vid höjd beredskap

Cornelis Huisman (M) och Linda Böcker (C), ordförande respektive 1 vice ordförande, 
informerar om kommunfullmäktiges beredning 1 slutrapport om kartläggning av det 
politiska uppdraget vid höjd beredskap. Slutrapporten överlämnas till kommunfullmäktige 
vid dagens sammanträde (se paragraf 64). 

_____ 
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2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 63 Dnr. KS 2020/173   

Interpellation från Lars Nyander (S) ställd till kommun-
styrelsens ordförande Robin Holmberg (M) om demokrati 
i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg (M) om demokratin i Ängelholms kommun. Interpellationen innehåller 
följande frågor: 

1) Varför har kommunfullmäktiges underlag med politiska frågor under 2019 nästan 
    halverats jämfört med 2018?
2) Varför ställs nämndsmöten in, när det är uppenbart att delar av det blågröna styret anser
    att vi inte hinner ta de beslut som behövs?
3) Den blågröna rnajoritetens argument för den politiska omorganiseringen av kommunen 
    var ju tänkt at göra det motsatta. Hur förklarar ni denna utveckling?
4) Tycker kommunstyrelsens ordförande, att argumenten för organisationsförändringen 
    håller och att den lett till en förstärkning av demokratin i Ängelholm?

Robin Holmberg (M) svarar i enlighet med skriftligt svar. 

I den efterföljande debatten deltar Lars Nyander (S), Jim Brithén (EP), 
Charlotte Engblom-Carlsson (L), Patrik Ohlsson (SD), Susanne Sandström (V), 
Liss Böcker (C) och Sven-Ingvar Borgquist (M). 

Beslutsunderlag
Interpellation från Lars Nyander (S) inkommen den 17 mars 2020. 
Svar från Robin Holmberg (M) upprättat den 24 april 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad. 

Beslutet expedieras till:
Lars Nyander
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Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 64 Dnr. KS 2019/374   

Överlämning av kommunfullmäktiges fasta beredning 1 - 
Uppdrag att kartlägga det politiska uppdraget vid höjd 
beredskap

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 166 att ge kommunfullmäktiges fasta 
beredning 1 i uppdrag att kartlägga det politiska uppdraget vid höjd beredskap.
Beredningen lägger på dagens fullmäktigesammanträde fram slutrapport för överlämning 
och presentation.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 2 april 2020
Slutrapport kartläggning av det politiska uppdraget vid höjd beredskap

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att förklara uppdraget till beredning 1 slutfört,

att överlämna slutrapporten till kommunstyrelsen för vidare handläggning,

att vidare handläggning särskilt fokuserar på området kunskap för förtroendevalda, samt

att vidare handläggning återrapporteras till kommunfullmäktige senast sista mars 2021.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges fasta beredning 1 presidium 
Beredningskoordinator
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KF § 65 Dnr. KS 2020/196    
 

Uppdrag till presidiet i fast beredning 1 - politisk 
organisation 

 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeberedningar är kommunfullmäktiges redskap för politiska uppgifter. 
Beredningar inrättas för behandling av strategiska frågor som berör fler än en nämnd, t ex i 
vägvals- och utvecklingsfrågor där kommunen har att göra strategiska överväganden. 
 
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har 
planeringen för höjd beredskap, civilt försvar återupptagits. Enligt regeringen ska planering 
för civilt försvar ske i samtliga kommuner. I proposition Försvarspolitisk inriktning – 
Sveriges försvar 2016-2020 (2014/15:109) redovisar regeringen den politiska inriktningen 
med anvisningar som anger formerna för den återupptagna totalförsvarsplaneringen.  
 
Det pågår ett arbete om kris i Ängelholms kommun i enlighet med lagar, direktiv och 
beslutade överenskommelser. Som en del i det arbetet har presidiet i beredning 1 under 
hösten 2019 och våren 2020 genomfört en kartläggning av det politiska uppdraget vid höjd 
beredskap. I slutrapporten specificerades det i slutsatsen några områden som behöver 
bearbetas för att uppnå en funktionell politisk organisation. Bland andra att utreda den 
politiska organisationen vidare med fokus på ansvar och roller samt politikens styrning vid 
höjd beredskap.  
 
Som en del i det fortsatta arbetet i kommunen och utifrån det behov av vidare utredning 
som beskrivits i presidiets tidigare rapport finns det anledning att fördjupa sig mer i frågan 
om den politiska organisationen. Syftet är att utreda, analysera samt ge förslag på en 
politisk organisation vid höjd beredskap. Detta för att förtydliga den politiska 
ledningsförmågan och dess ansvar och roller enligt rådande lagar och förordningar.  
 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut, daterat den 14 april 2020. 
Uppdragsbeskrivning till presidiet i fast beredning 1, daterat den 14 april 2020. 
 

Yrkanden  
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Jim Brithén (EP) yrkar att presidiet får i uppdrag att utarbeta projektplanen och att det 
därefter bildas en full beredning som gör slutarbetet.   
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Ajournering 
Lars Nyander (S) yrkar att sammanträdet ajourneras. Kommunfullmäktige bifaller yrkandet 
och sammanträdet ajourneras kl. 20:35-20:40. 
 

Fortsättning yrkanden 
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och yrkar vidare 
att beredningen får i uppdrag att sända utarbetat förslag på politisk organisation vid höjd 
beredskap på remiss till samtliga partier för yttrande innan den slutliga rapporten fastställs.  
 
Jim Brithén (EP) återtar tidigare yrkande och instämmer i Robin Holmbergs (M) 
tilläggsyrkande.  
 

Propositioner och omröstning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer 
vidare proposition på Robin Holmbergs (M) med fleras tilläggsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ge presidiet i sin fasta beredning 1 i uppdrag att utreda och ge förslag på en politisk 
organisation i Ängelholms kommun vid höjd beredskap, samt  
 
att ge presidiet i fast beredning 1 i uppdrag att skicka utarbetat förslag på politisk 
organisation vid höjd beredskap på remiss till samtliga partier för yttrande över förslaget 
innan den slutliga rapporten fastställs.  
 
_____ 
 

Beslutet expedieras till: 
Presidiet i fast beredning 1 
Beredningskoordinator  
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KF § 66 Dnr. KS 2020/141   

Ombudgetering av investeringsanslag från 2019 till 2020

Ärendebeskrivning
Servicestöd har sammanställt begärda ombudgeteringar från nämnderna av anslag i 2019 
års budget som inte är förbrukade. Begärda ombudgeteringar framgår av bilagan. Samtliga 
framställningar avser investeringsbudgeten, då ingen begäran om ombudgetering har 
inkommit för driftbudgeten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25
Bilaga, Sammanställning ombudgeteringar investeringsbudget (tkr)

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

Beslut
     Kommunfullmäktige beslutar

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 15 999 tkr för kommunstyrelsen,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 515 tkr för familje- och utbildningsnämnden,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 2 466 tkr för nämnden för omsorg och stöd,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 5 832 tkr för nämnden för kultur, idrott och fritid,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 25 373 tkr samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet,

att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med 
sammanlagt 30 791 tkr samhällsbyggnadsnämndens avgiftsfinansierade verksamhet,
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att under år 2020 ta upp långfristiga lån på ytterligare 50,2 mnkr för finansiering av 
investeringar inom den skattefinansierade verksamheten utöver tidigare beslutad 
låneram,

att under år 2020 ta upp långfristiga lån på ytterligare 30,8 mnkr för finansiering av 
investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten utöver tidigare beslutad 
låneram.

Beslutet expedieras till:
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
Samtliga nämnder
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 67 Dnr. KS 2020/36   

Uppdrag att inför budgetprocessen 2021 lämna förslag på 
förändring avseende kommunens övergripande ekonomi-
styrning

Ärendebeskrivning
Kommundirektören har fått i uppdrag att inför budgetprocessen 2021 lämna förslag på 
förändringar avseende kommunens övergripande ekonomistyrning gällande kommun-
övergripande resursfördelning, fördelning av medel för lönerevision och hanteringen att 
investeringsprojekt som löper över flera år. Uppdraget lämnades i samband med 
kommunstyrelsens beslut om budgetdirektiv i maj 2019.

Dessutom har Kommunstyrelsen i samband med budgetbeslutet i november 2019 fått 
uppdraget att utreda en underhållspeng kopplat till utbyggnad av nya områden, gator och 
cykelvägar etc. enligt Helsingborgsmodell. Uppdraget ska Återrapporteras senast 
2020-03-31.

 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 1 april 2020 § 63
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 mars 2020
Tjänsteutlåtande daterat den 23 januari 2020

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse uppdragen återrapporterade, samt

att överlämna rapporten för hantering i budgetprocessen.

Beslutet expedieras till:
Servicestöd Ekonomi & Kvalitet och HR
Samtliga Huvuduppdrag



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 68 Dnr. KS 2019/115   

Försäljning av del av Vejby 242:1 till Vejbystrands 
Fastigheter AB

Ärendebeskrivning
Vejbystrands Fastigheter AB önskar för att kunna utveckla sin verksamhet på orten, 
förvärva del av Vejby 242:1 (ca 1 900 m²) inom detaljplanerat verksamhetsområde i 
Vejbystrand, se kartskiss. 

Bolaget har för avsikt att bygga lokaler om 720 m² (20x36m) för kontor och lager, se skiss 
byggnad. Lokalerna består av 7st ”fack” som kommer att hyras ut till Vejbystrands El AB, 
Akerö Elservice och andra lokala företag. Etableringen sker i linje med inriktningen för 
Vejby industriområde och i enlighet med gällande detaljplan. 

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 1 april 2020, § 64
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 mars 2020
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 27 februari 2020
Av Vejbystrands Fastigheter AB signerat köpekontrakt 
Kartskiss 
Skiss byggnad

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Vejbystrands Fastigheter AB avseende del av 
Vejby 242:1.

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med ett köpekontrakt i original.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 69 Dnr. KS 2018/497   

Uppdrag att utvärdera den politiska organisationen

Ärendebeskrivning
Den 10 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om nya reglementen för den 
politiska organisationen. De nya nämnderna har nu funnits i strax över ett år och det är 
aktuellt att följa upp och utvärdera förändringen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 1 april 2020, § 65
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 mars 2020
Tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 200

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bilda en parlamentarisk styrgrupp för utvärdering av den politiska organisationen,

att till ledamöter i styrgruppen för utvärdering av den politiska organisationen välja

Ordinarie ledamot Personlig ersättare
Robin Holmberg, tillika ordförande (M) Elisabeth Kullenberg (M)
Karin Bergström (S) Lars Nyander (S)
Patrik Ohlsson (SD) Johan Wifralius (SD)
Linda Persson (KD) Lennart Engström (KD)
Liss Böcker (C) Lennart Nilsson (C)
Jim Brithén (EP) Freddy Jönsson (EP)
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Sonny Rosén (L)
Karl Otto Rosenqvist (MP) Ann-Marie Lindén (MP)
Sara Gigja  (V) Susanne Sandström (V)

att uppdra åt styrgruppen att utvärdera den politiska organisationen samt att i 
förekommande fall lämna förslag på justeringar.

Beslutet expedieras till:
Planeringschef Henrik Sandén 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 70 Dnr. KS 2020/86   

Uppföljning av bifallna motioner

Ärendebeskrivning
Motion från Patrik Ohlsson (SD) om uppföljning av bifallna motioner bifölls den 
26 september. Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde att bordlägga 
ärendet. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 4 mars 2020, § 45
Förslag till beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 februari 2020
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 3 februari 2020
Förteckning, uppföljning av bifallna motioner

Yrkanden 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut lämnas av Patrik Ohlsson (SD), Robin 
Holmberg (M) och Jim Brithén (EP). 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna återrapporten.

Beslutet expedieras till:
Nämndkansliet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 71 Dnr. KS 2019/577   

Redovisning till kommunfullmäktige - obesvarade motioner 
äldre än 1 år

Ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskriver att kommunstyrelsen ska redovisa de 
motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktige en gång på 
våren och en gång på hösten.

I detta ärende redovisas de motioner som per den 5 mars 2020 inte har beretts färdigt 
inom ett år från inlämnande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 1 april 2020, § 66
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 mars 2020
Tjänsteutlåtande från nämndkansliet, daterat den 5 mars 2020.

Yrkanden 
Jim Brithén (EP) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller 
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut att godkänna 
redovisningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen.

Reservation
Engelholmspartiet, genom Jim Brithén, reserverar mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutet expedieras till:
Nämndkansliet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 72 Dnr. KS 2019/300  NKIF 2019/107

Svar på motion från Susanne Sandström (V) om Vattnets 
hus

Ärendebeskrivning
Susanne Sandström (V) har inkommit med en motion den 10 juni 2019 om att justera 
priserna för entré på Vattnets Hus så att de ligger i linje med övriga äventyrsbad inom 
Familjen Helsingborg

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 1 april 2020, § 67
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 mars 2020
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 31 januari 2020
Tjänsteutlåtande Kultur och stad 12 augusti 2019
Motion från Susanne Sandström (V) inkommen den 10 juni 2019
Funktionsbeskrivning avseende huvudavtal mellan Ängelholms kommun och 
Kunskapsporten AB 13 oktober 2011
Huvudavtal mellan Ängelholms kommun och Kunskapsporten AB 13 oktober 2011

Yrkanden 
Susanne Sandström (V) yrkar bifall till motionen.

Christina Hanstål (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag att avslå motionen, dels 
bifall till motionen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag om att avslå 
motionen. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
Susanne Sandström (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar protokollsanteckning, 
samma som vid kommunstyrelsens sammanträde: 
Vänsterpartiet vill bifalla motionen eftersom att vi anser att Vattnets hus inte håller en 
prissättning som inkluderar gemene person i Ängelholms kommun. Argumentet att ett nytt 
äventyrsbad håller högre priser fungerar enbart när äventyrsbadet sänker sina priser allt 
eftersom tiden går, alternativt håller prisnivån konstant. I detta fall har det redan skett en 
prishöjning, som ju då är svår att motivera. 

Vidare anser Vänsterpartiet att det inte är jämförbart att hänvisa till vare sig 
badanläggningen på Toftabadet eller Vejbybadet de inte är äventyrsbad. Prisjämförelsen 
gäller främst äventyrsbad.

Protokollsanteckning
Lars Nyander (S) lämnar följande protokollsanteckning, samma som vid kommunstyrelsens 
sammanträde:
Socialdemokraterna instämmer i den bild som motionären ger, att inträdesavgiften på 
Vattnets hus är hög. 
Det är problematiskt när kostnaderna att besöka badhuset blir höga för en barnfamilj. 
Möjligheten att kunna ta med sig familjen och bada blir snarare en fråga om ekonomi än 
om vilja.
Att kunna ta med sig familjen och besöka badhuset är en aktivitet som främjar folkhälsan.

Beslutet expedieras till:
Susanne Sandström



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 73 Dnr. KS 2018/448  NOS 2019/205

Svar på motion från Eva Kullenberg (L) angående att 
utreda kommunala respektive entreprenaddrivna 
vårdboenden vad gäller kvalitet och kostnad för 
kommunen

Ärendebeskrivning
Eva Kullenberg och Charlotte Engblom ( L) har inkommit med en motion om att utreda 
den årliga kostnaden om Solhaga, Munka ljungbygården, Kvarnliden, Åsbytorp och 
Viktoriagården lades ut på entreprenad.

Nämnden för omsorg och stöd har behandlat motionen den 21 januari 2020,

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 1 april 2020, § 68
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 mars 2020
Motion daterad den 27 maj 2018
Sammanträdesprotokoll KS 2018/448 §124, Kommunfullmäktige beslutade att remittera
motionen till kommunstyrelsen
Ordförandeförslag om planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholms
kommun, KS 2019/328
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat den 5 december 2019
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, daterat den 21 februari 2020

Yrkanden 
Charlotte Engblom-Carlsson (L) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag till beslut att 
motionen ska anses besvarad.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Beslutet expedieras till:
Motionärerna 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 74 Dnr. KS 2018/211  NOS 2019/175

Svar på motion från Jim Brithén m.fl. (EP) angående 
införande av ett "äldrepolitiskt program" i Ängelholms 
kommun

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) m.fl. har lämnat en motion om att införa ett ”Äldrepolitiskt program” i
Ängelholms kommun.

Nämnden för omsorg och stöd har behandlat ärendet den 21 januari 2020.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 1 april 2020, § 69
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 18 mars 2020
Motion angående införande av Äldrepolitiskt program i Ängelholms kommun
daterad den 26 februari 2018
Beslut KF § 48 2018-02-26, Dnr KS 2018/211
Framtidens äldreomsorg i Ängelholms kommun – Kommunfullmäktiges beredning för
omsorg KF 2015/60
Plan för slutrapport – Strategi för framtidens äldreomsorg KF 2015/60, 2017-02-27
Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Ängelholms kommun KF 2018/497
Boendemiljö och livskvalitet – slutrapport KF 2016/43
Strategi för trygg och säker kommun, KS 2016/41
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat den 24 november 2019
Tjänsteutlåtande från Nämndkansliet, daterat den 21 februari 2020

Yrkanden 
Jim Brithén (EP) yrkar i första hand på återremiss för ytterligare beredning med 
förtydligande av innebörden av ett äldrepolitiskt program, i andra hand bifall till motionen.

Mikael von Krassow (S) och Susanne Sandström yrkar bifall till motionen.

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

Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) lämnar protokollsanteckningar enligt nedan.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller 
återremitteras och finner att kommunfullmäktige bifaller att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag till beslut att anse 
motionen besvarad, dels bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning begärs. JA-röst = kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad, 
NEJ-röst = bifall motionen. Omröstningen utfaller med 20 JA-röster mot 10 NEJ-röster. 
Se omröstningslista 1. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Reservation
Engelholmspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag, bifall till 
motionen.

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag, bifall till motionen:
Socialdemokraterna är positiva till att Ängelholms kommun tar ett större ansvar gällande 
våra äldre i kommunen. Vi anser därför att införandet av ett äldrepolitiskt program i 
kommunen skulle gynna våra äldre.

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag, bifall till motionen. 

Protokollsanteckning
Linda Persson (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Ett gediget arbete har lagts ner av beredningarna för att arbeta fram bl. a dokumenten 
Framtidens äldreomsorg, Boendemiljö och livskvalité, Strategi för trygg och säker 
kommun. Vi vill med denna protokollsanteckning styrka vår vilja att dessa dokument 
publiceras lättillgängligt på kommunens hemsida”

Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna finner att motionen har ett lovvärt syfte, men också att den går i linje 
med kommunens pågående arbete i samma riktning. Därför menar vi att motionen borde 
ha ansetts besvarad, liksom föreslogs av nämnden för Omsorg och Stöd. Vi samtycker 
också med nämndens slutsats att beredningarnas tidigare dokument som Framtidens 
äldreomsorg, Boendemiljö och livskvalitet och Strategi för trygg och säker kommun, borde 
synliggöras på kommunens hemsida.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Beslutet expedieras till
Motionärerna
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2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Omröstningslista nr. 1
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Robin Holmberg                          (M)                                               X    
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)                                               X    
Christina Hanstål                       (M)                                               X    
Tomas Fjellner                          (M)                                               X    
Elisabeth Kullenberg                    (M)                                               X    
Ingela Sylwander                        (M)                                               X    
Ola Carlsson                            (M)                                               X    
Maija Rampe                             (M)                                               X    
Anders Davidsson                        (M)                                               X    
Rune Johansson (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        X 
Jan Olof Sewring (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                              X 
Johnny Hagman                           (M)                                               X    
Karl-Erik Asp (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                X 
Susanne Resmark (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                X 
Magnus Nson Engelbäck (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        

Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                

X 
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        

Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                

X 
Lennart Nilsson (C)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        

Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                

X 
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén (L)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        

Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                

X 
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson (KD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        

Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                

X 
Lars Nyander                            (S)                                               X   
Åsa Larsson                             (S)                                               X   
Mikael von Krassow                      (S)                                               X   
Emma Yngvesson                          (S)                                               X   
Magnus Jonsson                          (S)                                               X   
Lars Carlsson (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        

Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                

X 
Susanne Jönsson                         (S)                                               X   
Arne Jönsson (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        

Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                

X 
Britt-Marie Hansson (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        

Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                

X 
Lars-Olle Tuvesson (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        

Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                

X 
Karin Bergström                         (S)                                               X   
Ale Holm (S)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        

Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                

X 
Susanne Sandström                       (V)                                               X   
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              X    
Helena Böcker (MP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        

Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                

X 
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X    
Johan Wifralius                         (SD)                                              X    
Anders Ingvarsson (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        

Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                

X 
Karin Jansson (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        

Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                

X 
Mats Sahlin (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        

Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                

X 
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X    
Alexander Johnsson                      (SD)      X    
Rose-Marie Broman (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        

Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                

X 
Bengt Bengtsson (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        

Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                

X 
Jim Brithén                             (EP)                                              X   
Pia Ohrberg (EP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        

Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Ingen tjänstgörande ersättare                                                                                

X 
Måns Irhammar                           (EP)                                              X   

Summa 20 10 21
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 75 Dnr. KS 2018/204   

Svar på motion från Liss Böcker m.fl (C) rörande 
schemalagda luncher i grundskolan

Ärendebeskrivning
Liss Böcker (C) m fl. inkom den 26 februari 2018 med en motion om att lunchen 
schemaläggs och varje klass går med sin lärare och äter på lektionstid. Motionärerna vill 
införa schemalagda luncher som ett pilotprojekt vid en av kommunens skolor med 
utvärdering efter ett år.

Familje- och utbildningsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 12 
december 2019 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad,

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 1 april 2020, § 70
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 mars 2020
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 31 januari 2020
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 5 december 2019, § 283
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj daterat den 15 oktober 2019
Beslut, Välfärdsnämnden, daterat den 20 september 2018
Protokoll från Välfärdsnämndens utskott den 6 september 2018, § 264
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 28 augusti 2018
Yttrande från ungdomsfullmäktige över motion från Liss Böcker (C) m.fl. om schemalagda
luncher i grundskolan
Motion från Liss Böcker (C), Carl-Axel Andersson (C), Sven Bergman (C) m.fl., 26 februari 
2018

Yrkanden 
Rasmus Waak Brunkestam (C) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag till beslut att 
motionen ska anses besvarad. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Beslutet expedieras till:
Liss Böcker
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Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 76 Dnr. KS 2020/191   

Val av nya styrelser för AB Ängelholmshem respektive för 
AB Ängelholmslokaler

Ärendebeskrivning
Styrelserna för AB Ängelholmshem respektive AB Ängelholmslokaler består av 5 
ledamöter och 5 ersättare vardera.

Avsägelser lämnades in den 30 mars 2020 och kommunfullmäktige beslutade samma dag 
att välja nya ledamöter och ersättare i de båda styrelserna. Två uppdrag som ledamöter och 
två uppdrag som ersättare lämnades vakanta. Kommunfullmäktige har idag att konfirmera 
de tidigare gjorda valen samt att välja ledamöter och ersättare till de vakanta platserna. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 30 mars 2020
Ordförandeförslag daterat den 30 mars 2020
Avsägelser inkomna 30 mars 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse följande ledamöter, ersättare och presidium för AB Ängelholmshem från och med 
den 27 april 2020 till och med årsstämman 2022

Ledamöter
(M) Robin Holmberg (konfirmerat val)
(C) Liss Böcker (konfirmerat val)
(S) Lars Nyander (konfirmerat val)
(KD) Linda Persson
(SD) Johan Wifralius 

Ersättare
(M) Ola Carlsson (konfirmerat val)
(S) Åsa Larsson (konfirmerat val)
(L) Eric Sahlvall
(MP) Karl-Otto Rosenqvist
(SD) Bo Salomonsson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Ordförande
(M) Robin Holmberg

1:e vice ordförande
(C) Liss Böcker

2:e vice ordförande
(S) Lars Nyander

_____ 

att utse följande ledamöter, ersättare och presidium för AB Ängelholmslokaler från och 
med den 27 april 2020 till och med årsstämman 2022

Ledamöter
(M) Robin Holmberg (konfirmerat val)
(C) Liss Böcker (konfirmerat val)
(S) Lars Nyander (konfirmerat val)
(KD) Linda Persson
(SD) Johan Wifralius

Ersättare
(M) Ola Carlsson (konfirmerat val)
(S) Åsa Larsson (konfirmerat val)
(L) Eric Sahlvall 
(MP)Karl-Otto Rosenqvist 
(SD) Bo Salomonsson

Ordförande
(M) Robin Holmberg

1:e vice ordförande
(C) Liss Böcker

2:e vice ordförande
(S) Lars Nyander

Kommunfullmäktige beslutar vidare 

att anse paragrafen omedelbart justerad.  

Beslutet ska expedieras till
De valda
AB Ängelholmshem
AB Ängelholmslokaler



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 77 Dnr. KS 2020/44   

Val av ersättare i Valnämnden på vakant plats (M)

Ärendebeskrivning
     Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020 § 37 att utse Hasse Persson (M) till ny 
     ledamot tillika 1 vice ordförande i Valnämnden samt att lämna uppdraget som ersättare 
     vakant tillsvidare.  

Beslutsunderlag
     Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 24 februari § 37.

Beslut
     Kommunfullmäktige beslutar

     att utse Dan Nordström (M) till ny ersättare i Valnämnden. 

     _____ 

Beslutet expedieras till
Dan Nordström
Valnämnden
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 78 Dnr. KS 2020/99    

Val av ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden på vakant 
plats (M)

Ärendebeskrivning
     Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020 att entlediga Magnus Nson Engelbäck 
     (M) från uppdraget som ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden samt att tillsvidare lämna 
     uppdraget vakant. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 24 februari 2020, § 41

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Staffan Laurell (M) till ny ledamot (sista ordinarie) i Samhällsbyggnadsnämnden.

_____ 

Beslutet expedieras till:
Staffan Laurell
Samhällsbyggnadsnämnden
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 79 Dnr. KS 2020/128    

Val av ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden på vakant 
plats (C)

Ärendebeskrivning
     Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020 att entlediga Anders Källström (C) 
     från uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden samt att tillsvidare lämna 
     uppdraget vakant. 

Beslutsunderlag
     Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 24 februari 2020 § 45. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att till ny ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden utse Sven Bergman (C). 

_____ 

Beslutet ska expedieras till
     Sven Bergman
     Samhällsbyggnadsnämnden
     HR Servicecenter
     Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 80 Dnr. KS 2020/34   

Val av ersättare i Nämnden för omsorg och stöd på vakant 
plats (SD)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2020 att entlediga Birgitta Markevärn (SD) 
från uppdraget som ersättare i Nämnden för omsorg och stöd samt att tillsvidare lämna 
platsen vakant. Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020 att fortsatt lämna 
uppdraget vakant tillsvidare. Ärendet utgick från kommunfullmäktiges sammanträde den 
30 mars 2020. 

Beslutsunderlag
     Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 27 januari 2020 § 10 och den 24 februari    
     2020 § 36. 

Beslut
     Kommunfullmäktige beslutar

     att fortsatt lämna uppdraget som ersättare (SD) i Nämnden för omsorg och stöd vakant.

_____ 

Beslutet ska expedieras till
     Nämnden för omsorg och stöd



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 81 Dnr. KS 2020/105    

Nominering av nämndeman vid Tingsrätten på vakant plats 
(SD)

Ärendebeskrivning
Birgitta Markevärn (SD) har begärt att bli entledigad från uppdraget som nämndman vid 
Helsingborgs tingsrätt. Helsingborg tingsrätt beslutade den 4 februari 2020 om 
entledigande. 

Beslutsunderlag
Begäran från Helsingborgs tingsrätt om nominering av ny nämndman efter Birgitta 
Markevärn (SD)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att lämna nominering till ny nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt vakant tills vidare.  

Beslutet expedieras till
Helsingborgs tingsrätt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 82 Dnr. KS 2020/129    

Val av ersättare i Valberedningen på vakant plats (V)

Ärendebeskrivning
     Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020 att entlediga Emelie Strömberg 
     Lütgens (V) från uppdraget som ersättare i Valberedningen samt lämna uppdraget vakant 
     tillsvidare.  

Beslutsunderlag
     Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 24 februari 2020 § 43. 

Beslut
     Kommunfullmäktige beslutar

     att lämna platsen som ersättare (V) i Valberedningen vakant tillsvidare.  

_____ 

Beslutet ska expedieras till
     Valberedningen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 83 Dnr. KS 2020/127    

Val av ersättare i Familje- och utbildningsnämnden på 
vakant plats (SD)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020 att entlediga Dorthe Sjöholm (SD) 
från uppdraget som ersättare i Familje- och utbildningsnämnden samt att lämna platsen 
vakant tillsvidare. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 24 februari 2020, § 44. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att tillsvidare lämna uppdraget som ersättare (SD) i Familje- och utbildningsnämnden 
vakant.

Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 84 Dnr. KS 2020/127    

Val av ledamot i Nämnden för Kultur, idrott och fritid på 
vakant plats (SD)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020 att entlediga Dorthe Sjöholm (SD) 
från uppdraget som ledamot i Nämnden för kultur, idrott och fritid samt att lämna platsen 
vakant tillsvidare.  

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 24februari 2020, § 44.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att tillsvidare lämna uppdraget som ledamot (SD) i Nämnden för kultur, idrott och fritid 
vakant.

Beslutet expedieras till:
Nämnden för kultur, idrott och fritid



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 85 Dnr. KS 2020/155   

Entledigande samt val av ny ersättare i Nämnden för 
kultur, idrott och fritid efter Eva Larsson (S)

Ärendebeskrivning
Eva Larsson (S) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i Nämnden för 
kultur, idrott och fritid. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Eva Larsson, inkommen den 6 mars 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Eva Larsson (S) från uppdraget som ersättare i Nämnden för kultur, idrott 
och fritid, samt

att lämna uppdraget som ersättare (S) vakant tillsvidare.  

Beslutet expedieras till:
Eva Larsson
Nämnden för kultur, idrott och fritid
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 86 Dnr. KS 2020/156   

Entledigande och val av ny ersättare i Miljö- och 
tillståndsnämnden efter Staffan Laurell (M)

Ärendebeskrivning
Staffan Laurell (M) har lämnat en avsägelse från uppdraget som ersättare i Miljö- och 
tillståndsnämnden. 

Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen den 6 mars 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Staffan Laurell (M) från uppdraget som ersättare i Miljö- och 
tillståndsnämnden, samt

att samt att lämna uppdraget som ersättare (M) vakant tillsvidare.  

Beslutet expedieras till:
Staffan Laurell
Miljö- och tillståndsnämnden
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 87 Dnr. KS 2020/15   

Entledigande av Sven Bergman (C) från uppdrag som 
ersättare i Nämnden för Kultur idrott och fritid

Ärendebeskrivning
Sven Bergman (C) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i Nämnden för 
kultur, idrott och fritid. 

Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen den 25 mars 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Sven Bergman (C) från uppdraget som ersättare i Nämnden för kultur, idrott 
och fritid, samt

att till ny ersättare utse Viktoria Österling (C). 

Beslutet expedieras till:
Sven Bergman
Viktoria Österling
Nämnden för kultur, idrott och fritid
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 88 Dnr. KS 2020/201   

Utökat val av nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt för 
perioden 2020-2023 med anledning av Covid -19

Ärendebeskrivning
Med anledning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra 
smitta av covid-19, har Helsingborgs tingsrätt beslutat att inte kalla nämndemän över 70 år 
till tjänstgöring. Tingsrätten har därför behov av att utöka antalet nämndemän från 144 till 
175 för att täcka upp för de äldre nämndemännen. 

Kommunfullmäktige i Ängelholms har tidigare utsett 23 nämndemän. Helsingborgs 
tingsrätt meddelar i skrivelse 2020-04-02 att Ängelholms kommun behöver utse ytterligare 
en nämndeman. Den nya nämndemannen ska vara under 70 år.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Helsingborgs tingsrätt, inkommen den 2 april 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att nominering till uppdrag som nämndeman lämnas vakant tillsvidare. 

Beslutet expedieras till:
Helsingborgs tingsrätt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 89 Dnr. KS 2020/214   

Motion från Lars Nyander (S) om att kommunens 
upphandlingar ska innefatta miljökrav med 
uppföljningskrav

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har lämnat in en motion med förslag om uppföljningskrav i kommunens 
upphandlingar. Lars Nyander skriver i sin motion att kommunen måste ta ansvar vid 
upphandlingar och konsekvent arbeta fram och följa upp miljökrav div de upphandlingar 
där det är möjligt. 

Beslutsunderlag
Motion från Lars Nyander (S), inkommen den 15 april 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 90 Dnr. KS 2020/215   

Motion från Lars Nyander (S) om långsiktig plan för 
offentliga verksamheters inomhusklimat

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har lämnat in en motion om hållbart inomhusklimat. Lars Nyander 
skriver i motionen att klimatförändringar leder till att det blir allt vanligare med höga 
temperaturer under längre perioder under vår, sommar och höst och föreslår att en 
långsiktig handlingsplan ska tas fram för offentliga verksamheters inomhusklimat. 

Beslutsunderlag
Motion från Lars Nyander, inkommen den 15 april 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 91       

Anmälningsärenden

1. Krisledningsnämnden 2020 – protokoll 2020-03-18; 2020-03-23; 
2020-03-26; 2020-03-31; 2020-04-02; 2020-04-06 – Dnr KS 2020/195

2. Svar på medborgarförslag om kallbadhus i Havsbaden – Dnr KS 2019/72
3. Svar på medborgarförslag angående reservation av tomtmark – Dnr KS 2019/14
4. Svar på medborgarförslag Gör Naturreservat av Kronoskogen – Dnr KS 2019/133
5. Svar på medborgarförslag rörande "Utveckling av Kronoskogen" – Dnr KS 2018/611
6. Svar på medborgarförslag rörande trygghetsboende för 70+ i Hjärnarp – 

Dnr KS 2018/524
7. Svar på medborgarförslag rörande trygghetsboende för 70+ i Hjärnarp – 

Dnr KS 2018/890

_____ 
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