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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)       Cornelis Huisman                                        
Jan Olof Sewring                        (M)                                               
Johnny Hagman                           (M)                                               
Karl-Erik Asp                           (M)                                               
Susanne Resmark                         (M)                                               
Magnus Nson Engelbäck                   (M)                                               
Liss Böcker                             (C)                                               
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               
Carl-Gustaf Gudmundsson                 (C)                                               
Lennart Nilsson                         (C)                                               
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               
Eric Sahlvall (L)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Anita Rosén                             (L)                                               
Linda Persson                           (KD)                                              
Petra Oddson                            (KD)                                              
Lars Nyander                            (S)                                               
Åsa Larsson                             (S)                                               
Mikael von Krassow                      (S)                                               
Emma Yngvesson                          (S)                                               
Magnus Jonsson                          (S)                                               
Lars Karlsson                           (S)                                               
Susanne Jönsson                         (S)                                               
Arne Jönsson                            (S)                                               
Britt-Marie Hansson                     (S)                                               
Lars-Olle Tuvesson                      (S)                                               
Karin Bergström                         (S)                                               
Ale Holm (S)       Fanny Krumlinde Handreck                                       
Susanne Sandström (V)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              
Helena Böcker                           (MP)                                              
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              
Johan Wifralius                         (SD)                                              
Anders Ingvarsson (SD)      Niklas Andersson                                        
Karin Jansson (SD)      Bo Salomonsson                                        
Mats Sahlin                             (SD)                                              
Dorthe Sjöholm (SD)      Sven-Erik Paulsson                                        
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              
Alexander Johnsson                      (SD)                                              
Rose-Marie Broman                       (SD)                                              
Jim Brithén                             (EP)                                              
Pia Ohrberg (EP)      Inger Rengstedt                                        
Måns Irhammar (EP)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-24

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

21 Val av justerare

22 Föredragningslistan

23 Information om visionsarbetet - chefsstrateg Lena Åström

24 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) 
från Lars Nyander (S) om kommunens beredskap vid ökad 
internettrafik i samhällskritiska situationer

2020/101

25 Interpellation ställd till familje- och utbildningsnämndens ordförande 
Sven-Ingvar Borgquist (M) från Lars Karlsson (S) om Engelska skolans 
etablering i Ängelholm

2020/109

26 Interpellation ställd till nämnden för omsorg och stöds ordförande 
Ingela Sylwander (M) från Mikael von Krassow (S) om uppföljning 
gällande Attendo Solängen

2020/111

27 Interpellation ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas 
Fjellner (M) från Patrik Ohlsson (SD) om delegationsförslag i 
Samhällsbyggnadsnämnden

2020/112

28 Försäljning av fastigheten Handbollen 1 till Fastighets KB Handbollen 1 2019/505

29 Plan för krisberedskap 2019-2022 2019/449

30 Svar på uppdrag att utreda möjligheten att etablera fler uteförskolor 2019/225

31 Svar på uppdrag om att bereda boende för hemlösa 2016/920

32 Svar på uppdrag om att utreda kostnaderna inom särskilt boende samt 
förslag på hur dessa kan sänkas

2019/455

33 Svar på motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) angående boenden för 
äldre i glesbygd

2017/847
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34 Svar på motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om upphandling av 
produkter som innehåller mikroplaster

2017/757

35 Svar på motion från Sven Bergman m.fl. (C) om förstärkning av 
viktningsprincipen vid upphandling vad gäller etiskt uppträdande

2018/292

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

2020/34

37 Val av ledamot och 1:e vice ordförande i Valnämnden på vakant plats 
(M)

2020/44

38 Val av ny ledamot tillika ordförande i Ängelholmshem och 
Ängelholmslokaler på vakant plats (M)

2020/44

39 Val av ny ledamot i Samhällsbyggandsnämnden samt Styrgruppen för 
Stationsområdet på vakant plats (V)

2020/67

40 Val av ny ledamot i Överförmyndarnämnden på vakant plats (MP) 2020/72

41 Entledigande samt val av ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden efter 
Magnus Nson Engelbäck (M)

2020/99

42 Nominering av nämndeman vid Helsingobrgs tingsrätt efter Birgitta 
Markevärn (SD)

2020/105

43 Entledigande samt val efter Emelie Lütgens (V) gällande uppdragen 
som ersättare i Kommunfullmäktige, ledamot i Valberedningen och 
Ledamot i Fast beredning 2

2020/129

44 Entledigande samt val av efter Dorthe Sjöholm (SD) gällande 
uppdragen som ersättare i Familje- och utbildningsnämnden, ledamot i 
Nämnden för Kultur, idrott och fritid samt kommunfullmäktige

2020/127

45 Entledigande samt val efter Anders Källström (C) gällande uppdrag som 
ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

2020/128

46 Anmälningsärenden

47 Motion från Lars-Olle Tuvesson m.fl. (S) om förslag att trygghetslarm 
ska ingå i kostnaden för hjälpmedelsabonnemang

2020/142



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-24

Kommunfullmäktige

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 21         

Val av justerare

Johnny Hagman (M) och Magnus Jonsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet 
tisdag den 3 mars 2020 kl. 15:00.    

_____ 
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KF § 22         

Föredragningslistan

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar: 

Ärende 26 Information om visionsarbetet flyttas upp under ärende 2.
Ärende 27-29 Interpellationer flyttas upp under ärende 3.
Ärende 30-32 Valärenden flyttas upp under ärende 18.
Anmälningsärende 33 flyttas upp under ärende 20.

Tillkommande ärende: 
Ärende 34 Motion från Lars-Olle Tuvesson m.fl. (S) om förslag att trygghetslarm ska ingå i 
kostnaden för hjälpmedelsabonnemang. 

_____ 
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KF § 23        

Information om visionsarbetet

Chefsstrateg Lena Åström informerar om arbetet med ny vision 2035 för Ängelholms 
kommun. Syftet är att ta fram en ny vision, som ska beskriva en önskad framtid i Ängelholm.
Fokus ska ligga på Ängelholms bästa och den nya visionen ska ha ett tydligt framtids-
perspektiv. Processen för att ta fram visionen kommer utgöra en viktig del av arbetet. 
Nytänkande, innovation, kreativitet och mod ska vara ledord i visionsarbetet.

_____ 
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KF § 24 Dnr. KS 2020/101   

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg (M) från Lars Nyander (S) om kommunens 
beredskap vid ökad internettrafik i samhällskritiska 
situationer

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg (M) om kommunens beredskap vid ökad internettrafik i samhällskritiska 
situationer. 

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

I den efterföljande debatten deltar Lars Nyander (S) och Jim Brithén (EP). 

Beslutsunderlag
Interpellation från Lars Nyander (S), inkommen den 11 februari 2020.
Svar från Robin Holmberg (M), upprättat den 20 februari 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad. 

Beslutet ska expedieras till
Lars Nyander
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KF § 25 Dnr. KS 2020/109   

Interpellation ställd till familje- och utbildningsnämndens 
ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) från Lars Karlsson (S) 
om Engelska skolans etablering i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Lars Karlsson (S) har ställt en interpellation till familje- och utbildningsnämndens ordförande 
Sven-Ingvar Borgquist (M) om Internationella Engelska skolans etablering i Ängelholm. 

Sven-Ingvar Borgquist svarar i enlighet med skriftligt svar. 

Lars Karlsson (S), Lars Nyander (S), Robin Holmberg (M), Jim Brithén (EP) och 
Måns Irhammar (EP) deltar i den efterföljande debatten. 

Beslutsunderlag
Interpellation från Lars Karlsson (S), inkommen den 17 februari 2020. 
Svar från Sven-Ingvar Borgquist (M), upprättat den 21 februari 2020.  

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad. 

Beslutet ska expedieras till
Lars Karlsson
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KF § 26 Dnr. KS 2020/111   

Interpellation ställd till nämnden för omsorg och stöds 
ordförande Ingela Sylwander (M) från Mikael von Krassow (S) 
om uppföljning gällande Attendo Solängen

Ärendebeskrivning
Mikael von Krassow (S) har ställt en interpellation till nämnden för omsorg och stöds 
ordförande Ingela Sylwander (M) om uppföljning gällande Attendo Solängen

Ingela Sylwander (M) svarar i enlighet med skriftligt svar. 

Mikael von Krassow (S), Lars Nyander (S) och Jim Brithén (EP) deltar i den efterföljande 
debatten.

Beslutsunderlag
Interpellation från Mikael von Krassow (S), inkommen den 17 februari 2020.
Svar från Ingela Sylwander (M), upprättat den 18 februari 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Mikael von Krassow 
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KF § 27 Dnr. KS 2020/112   

Interpellation ställd till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Tomas Fjellner (M) från Patrik Ohlsson (SD) 
om delegationsförslag i Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har ställt en interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Tomas Fjellner (M) om delegationsförslag i Samhällsbyggnadsnämnden.

Tomas Fjellner (M) svarar i enlighet med skriftligt svar.

I den efterföljande debatten deltar Patrik Ohlsson (SD), Lars Nyander (S) och 
Magnus Jonsson (S).

Beslutsunderlag
Interpellation från Patrik Ohlsson (SD), inkommen den 17 februari 2020.
Svar från Tomas Fjellner (M), upprättat den 21 februari 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad. 

Beslutet ska expedieras till
Patrik Ohlsson 
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KF § 28 Dnr. KS 2019/505  

Försäljning av fastigheten Handbollen 1 till Fastighets KB 
Handbollen 1

Ärendebeskrivning
Kommunen har genom markanvisningstävling (KS 2016/557) rörande Fridhemsområdet, 
utsett fem företag som fått ensamrätt att förhandla om detaljerna i kommande köpekontrakt. 
Skanska utsågs till exploatör för kvarteret 2, numera fastigheten Handbollen 1. 

Skanska har för avsikt att, med start våren 2020, påbörja byggnationen av 110 st. 
hyresbostäder om 1 till 4 RoK fördelat på fyra byggnader, med en preliminär inflyttning vid 
årsskiftet 2021/-22. Ambitionen är skapa ett stadsmässigt kvarter med identitet och nöjda 
boende i moderna hyresrätter. Etableringen sker i enlighet med gällande detaljplan. Skanska 
har ansökt om bygglov i september 2019 (v36). 

Genomförandet kommer att ske i ett för projektet bildat bolag, ”Fastighet KB Handbollen 1”, 
som är ett projektbolag helägt av Skanska Sverige.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med KB Stengrunden 500459, under 
namnändring till Fastighets KB Handbollen 1, upprättat förslag till köpekontrakt. Bolaget har 
undertecknat avtalet.

Innehållet i köpekontraktet är baserat på villkoren som stipulerades i markanvisningstävlingen:
en väl utnyttjad byggrätt, starttidpunkt, erbjuda något unikt som avviker från standard, en 
arkitektoniskt tilltalande och hållbar bebyggelse samt stadsmässigt utförande,
se köpekontrakt med bilagor samt kartskiss.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 februari 2020, § 23
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2020, § 6. 
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 18 december 2019
Av KB Stengrunden 500459 signerade köpekontrakt med bilagor
Projektbeskrivning från Arkitektlaget i Skåne 
Kartskiss

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

att godkänna upprättat köpekontrakt med KB Stengrunden 500459 avseende Handbollen 1.

Beslutet expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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KF § 29 Dnr. KS 2019/449  

Plan för krisberedskap 2019-2022

Ärendebeskrivning
Plan för krisberedskap har en paraplyfunktion för de dokument som beskriver Ängelholm 
kommuns krisberedskapsarbete. Innehållet syftar till att (1) uppfylla krav enligt Lag (2006:544) 
om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (LEH) och(2) att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som 
beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 2018-
09779). 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 februari 2020, § 31
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2020, § 8
Tjänsteutlåtande daterat den 14 januari 2020
Plan för krisberedskap 2019-2022
Bilaga I Utbildning och övning för krisberedskap 2019 – 2022
Bilaga II Användning av ersättning för krisberedskap

Yrkanden 
Robin Holmberg (M), Jim Brithén (EP), Lennart Nilsson (C) och Cornelis Huisman (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Plan för krisberedskap för Ängelholms kommun 2019-2022 inklusive Bilaga I 
Utbildning och övning för krisberedskap 2019-2022 och Bilaga II Användning av ersättning för 
krisberedskap.

_____ 

Beslutet expedieras till
Kommundirektör
Kommunikationschef
HR-chef
Säkerhetschef
Krisberedskapssamordnare
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KF § 30 Dnr. KS 2019/225 FUN 2019/208

Svar på uppdrag att utreda möjligheten att etablera fler 
uteförskolor

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 att uppdra åt Välfärdsnämnden (som 
numera är Familje- och utbildningsnämnden) att utreda möjligheten att etablera fler så kallade 
uteförskolor. Lärande och familj har utrett möjligheten.

Familje- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 21 november med beslut där 
man föreslår kommunfullmäktige besluta att anse uppdraget besvarat.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 februari 2020, § 32
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2020, § 13
Tjänsteutlåtande daterat den 29 november 2019
Protokollsutdrag från familje- och utbildningsnämnden den 21 november 2019, § 119
Tjänsteutlåtande från lärande och familj daterat den 14 oktober 2019

Yrkanden 
Sven-Ingvar Borgquist (M), Liss Böcker (C), Lars Karlsson (S) och Jim Brithén (EP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse uppdraget besvarat.

Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-24

Kommunfullmäktige

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 31 Dnr. KS 2016/920 FUN 2019/022

Svar på uppdrag om att bereda boende för hemlösa

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrog i samband med budget 2017 att Välfärdsnämnden utreder 
möjligheterna att bereda boende för hemlösa. Uppdraget återrapporterades till 
kommunstyrelsen den 1 november 2017. Kommunstyrelsen beslutade då att Välfärdsnämnden 
skulle:

 ta fram konkreta förslag på verksamheter som motsvarade de steg som saknades för 
att komplettera Ängelholms kommuns boendetrappa,

 definiera Ängelholms kommuns boendetrappa, dess riktlinjer och arbetssätt, föreslå 
lämpliga lokaler för nattjour och stödboende, se över bemannings- och 
kompetensbehov samt beräkna kostnader, 

 föra en dialog med frivilligorganisationer och närliggande kommuner för att undersöka 
behov och intresse av eventuell samverkan

Familje- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 5 september 2019 med förslag 
enligt nedan.

Vidare beslutade nämnden att för egen del att uppdra åt Lärande och familj att ytterligare 
undersöka möjligheterna med att nyttja befintliga lokaler samt att återuppta kontakter med 
frivilligorganisationer.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 februari 2020, § 33
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2020, § 14
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 19 november 2019
Protokollsutdrag, FUN § 88, 5 september 2019
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, 4 juni 2019, FUN 2019/155
Protokollsutdrag, KSSVU § 13, 27 mars 2019, KS 2016/920
Protokollsutdrag, VFN § 119, 22 november 2018, VFN 2016/359
Protokollsutdrag, KS § 345, 1 november 2017. KS 2016/920, 
Rapport – Boendeprocessen i Ängelholms kommun 2018 med bilagor, 6 november 2018

Yrkanden 
BrittMarie Hansson (S), Sven-Ingvar Borgquist (M), Patrik Ohlsson (SD) och Måns Irhammar 
(EP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Familje- och utbildningsnämndens återrapport av uppdraget,

att godkänna att Familje- och utbildningsnämnden inrättar nattjourverksamhet i enlighet med 
utredningen ”Boendeprocessen i Ängelholms kommun”, samt

att godkänna att Familje- och utbildningsnämnden inrättar ett stödboende i enlighet med 
utredningen ”Boendeprocessen i Ängelholms kommun”.

Beslutet expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden
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KF § 32 Dnr. KS 2019/455  

Svar på uppdrag om att utreda kostnaderna inom särskilt 
boende samt förslag på hur dessa kan sänkas

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat den 14 november i beslutet om budget för 2019 och plan för 
åren 2020-2021  att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnaderna per plats och år 
inom särskilt boende samt kostnad per brukare inom hemtjänsten samt ge förslag på hur 
kostnaderna ska kunna sänkas. Huvuduppdrag Hälsa fick i januari 2019 egen nämnd, 
Nämnden för omsorg och stöd, och tillhör inte längre kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 februari 2020, § 34
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2020, § 15
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 29 november 2019
Protokollsutdrag, Nämnden för omsorg och stöd, § 90, 19 november 2019
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag hälsa, 19 september 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse uppdraget besvarat.

Beslutet expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd
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KF § 33 Dnr. KS 2017/847  

Svar på motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) angående 
boenden för äldre i glesbygd

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD), Johan Wifralius (SD), Marie Wifralius (SD) och Anders Ingvarsson (SD) 
föreslår i motion inkommen den 11 december 2017 att Ängelholms kommun startar en 
utredning i syfte att etablera ett eller flera boenden för äldre/funktionsnedsatta i kommunens 
mindre byar såsom Össjö, Starby och Ausås, samt att man i utredningen även tittar på 
möjligheten till drift genom privata aktörer.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 februari 2020, § 35
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2020, § 16
Tjänsteskrivelse daterad 27 december 2019
Motion från Sverigedemokraterna inkommen den 11 december 2017

Yrkanden 
Patrik Ohlsson (SD), Mikael von Krassow (S), Anne-Marie Lindén (MP), Jim Brithén (EP) 
och Linda Persson (KD) yrkar bifall till motionen. 

Robin Holmberg (M) begär och beviljas lämna protokollsanteckning enligt nedan. 
Liss Böcker (C) och Charlotte Engblom Carlsson (L) instämmer i protokollsanteckningen.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på Patrik Ohlssons (SD) m. fl. yrkande om bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-24

Kommunfullmäktige

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning

Robin Holmberg (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Protokollsanteckning – ärende 9: Motion angående boenden för äldre i glesbygd 

Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna har inget principiellt emot boenden för äldre eller 
funktionsnedsatta utanför kommunens tätorter. Vi ser dock att motionen – om än bara en 
utredning i detta skede – riskerar kullkasta den planering för renovering och nyetablering av 
boenden som antogs i stor politisk enighet hösten 2019. I och med fastställande av 
renoveringsplan för särskilda boenden (KS 2019/328) samt lokalförsörjningsplan (KS 
2019/40, bilaga 1) antas det framtida behovet av biståndsbedömda platser vara tillfredsställt 
under överskådlig framtid. Vår fråga blir då naturligtvis huruvida dessa nya boenden som 
föreslås på ”glesbygden” ska ersätta delar av eller ligga utöver befintlig planering?

Vi ser också utmaningar i förslaget vad gäller finansieringen av framtidens välfärd. Behovet av 
platser på exempelvis särskilt boende ökar. Om vi ska ha råd med välfärd med dagens kvalitet i 
framtiden behöver mer kostnadseffektiva lösningar sökas. Ett exempel på detta är att moderna 
särskilda boenden sällan byggs med mindre än 54 platser. Vi har svårt att se att boenden ute i 
delar av kommunen med mindre befolkningsunderlag och sämre tillgänglighet i form av 
kollektivtrafik kan bära boenden av denna storlek. Risken är då uppenbar att en ny dyr 
struktur med mindre boenden byggs upp.

M, C och L anser samtidigt det vara intressant att det byggs fler icke biståndsbedömda 
bostäder för äldre, till exempel trygghetsboenden eller så kallade mellanboenden i fler delar av 
kommunen.

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker (C)
Charlotte Engblom Carlsson (L)

_____ 

Beslutet expedieras till
Patrik Ohlsson
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KF § 34 Dnr. KS 2017/757  

Svar på motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om 
upphandling av produkter som innehåller mikroplaster

Ärendebeskrivning
Sven-Ingvar Borgquist (M) föreslår i inkommen motion den 30 oktober 2017 att Ängelholms 
kommun i framtida upphandlingar avstår från att köpa in produkter som innehåller 
mikroplaster.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 februari 2020, § 36
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2020, § 17
Tjänsteutlåtande daterat den 29 december 2019
Motion om upphandling av produkter som innehåller mikroplaster, daterad den 30 oktober 
2017

Yrkanden 
Sven-Ingvar Borgquist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Sven-Ingvar Borgquist
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KF § 35 Dnr. KS 2018/292  

Svar på motion från Sven Bergman m.fl. (C) om förstärkning 
av viktningsprincipen vid upphandling vad gäller etiskt 
uppträdande

Ärendebeskrivning
Sven Bergman (C) m.fl. föreslår i motion inkommen den 26 mars 2018 att viktningsprincipen 
för etiskt uppträdande vid offentliga upphandlingar ska förstärkas. Helhetssynen hos en 
leverantör till det offentliga köket bör, enligt motionärerna, tydligt viktas i samband med 
leverantörsbedömningar och parametrar i en sådan viktning kan med fördel vara ISO 26000-
medverkan eller en bedömning av hur ägaren agerat i olika sammanhang, rätten/möjligheten 
till fackligt arbete, beteende i samband med strukturella förändringar m.m.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 5 februari 2020, § 37
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2020, § 18
Tjänsteutlåtande daterat 27 december 2019
Motion från Sven Bergman (C) m.fl. inkommen 26 mars 2018

Yrkanden 
Lennart Nilsson (C) och Jim Brithén (EP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionen besvarad. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Sven Bergman
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KF § 36 Dnr. KS 2020/34  

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde att entlediga Birgitta Markevärn 
(SD) från uppdraget som ersättare i Nämnden för omsorg och stöd samt att tillsvidare lämna 
platsen vakant.   

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 27 januari 2020.

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
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KF § 37 Dnr. KS 2020/44  

Val av ledamot och 1:e vice ordförande i Valnämnden på 
vakant plats (M)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde att entlediga Daniel Jönsson (M) 
från uppdraget som ledamot tillika 1 vice ordförande i Valnämnden samt att lämna uppdraget 
vakant tillsvidare. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 27 januari § 11.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Hasse Persson (M) till ny ledamot tillika 1 vice ordförande i Valnämnden, samt

att lämna uppdraget som ersättare i Valnämnden vakant tillsvidare. 

Beslutet ska expedieras till
Hasse Persson
Valnämnden
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS
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KF § 38 Dnr. KS 2020/44  

Val av ny ledamot tillika ordförande i Ängelholmshem och 
Ängelholmslokaler på vakant plats (M)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde att entlediga Daniel Jönsson (M) 
från uppdraget som ledamot och ordförande i AB Ängelholmshem och AB Ängelholms-
lokaler samt att tillsvidare lämna uppdraget vakant.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 27 januari 2020, § 11.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Magnus Nson Enelbäck (M) till uppdraget som ledamot och ordförande i 
AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler, samt

att tillsvidare lämna platserna som ersättare i AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler 
vakanta.

Beslutet expedieras till
Magnus Nson Engelbäck
AB Ängelholmshem
AB Ängelholmslokaler
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS
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KF § 39 Dnr KS 2020/67  

Val av ny ledamot i Samhällsbyggandsnämnden samt 
Styrgruppen för Stationsområdet på vakant plats (V)

Ärendebeskrivning
Kristian Nordin (V) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ledamot i Samhälls-
byggnadsnämnden och ledamot i Styrgruppen Stationsområdet.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Kristian Nordin, inkommen den 20 januari 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Benny Persson (V) till ny ledamot på vakant plats i Samhällsbyggnadsnämnden på 
vakant plats, samt

att utse Benny Persson till ny ledamot på vakant plats i Styrgruppen Stationsområdet.

Beslutet expedieras till
Kristian Nordin
Benny Persson
Samhällsbyggnadsnämnden
Styrgruppen Stationsområdet
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS
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KF § 40 Dnr. KS 2020/72  

Val av ny ledamot i Överförmyndarnämnden på vakant plats 
(MP)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde att entlediga Rainer Jakobsson 
(MP) från uppdraget som ledamot i Överförmyndarnämnden samt tillsvidare lämna platsen 
vakant. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 27 januari 2020, § 13.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ny ledamot i Överförmyndarnämnden från och med den 25 februari 2020 utse 
Carin Roos (MP). 

Beslutet expedieras till
Carin Roos
Överförmyndarnämnden
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 41 Dnr. KS 2020/99   

Entledigande samt val av ledamot i Samhällsbyggnads-
nämnden efter Magnus Nson Engelbäck (M)

Ärendebeskrivning
Magnus Nson Engelbäck (M) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Magnus Nson Engelbäck (M), inkommen den 10 februari 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Magnus Nson Engelbäck (M) från uppdraget som ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden, samt 

att lämna ovanstående uppdrag vakant tillsvidare. 

_____ 

Beslutet expedieras till
Magnus Nson Engelbäck
Samhällsbyggnadsnämnden
Styrgruppen Stationsområdet
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS
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KF § 42 Dnr. KS 2020/105   

Nominering av nämndeman vid Helsingobrgs tingsrätt efter 
Birgitta Markevärn (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 ska expedieras till
Helsingborgs tingsrätt
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 43 Dnr. KS 2020/129   

Entledigande samt val efter Emelie Lütgens (V) gällande 
uppdragen som ersättare i Kommunfullmäktige, ledamot i 
Valberedningen och Ledamot i Fast beredning 2

Ärendebeskrivning
Emelie Strömberg Lütgens (V) har avsagt sig från rubricerade uppdrag. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Emelie Strömberg Lütgens, inkommen den 20 februari 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Emelie Strömberg Lütgens (V) från ovanstående uppdrag, 

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ersättare i kommunfullmäktige,

att till ny ledamot i Valberedningen utse Andreas Wandegren (V), 

att lämna platsen som ersättare i Valberedningen vakant tillsvidare,

att till ny ledamot i kommunfullmäktiges fasta beredning 2 utse Thord Kristiansson. 

Beslutet ska expedieras till
Länsstyrelsen
Emelie Strömberg Lütgens
Andreas Wandegren
Thord Kristiansson
Valberedningen
Fast beredning 2
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS
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KF § 44 Dnr. KS 2020/127   

Entledigande samt val av efter Dorthe Sjöholm (SD) gällande 
uppdragen som ersättare i Familje- och utbildningsnämnden, 
ledamot i Nämnden för Kultur, idrott och fritid samt 
kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Dorthe Sjöholm (SD) har lämnat in avsägelse från rubricerade uppdrag. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Dorthe Sjöholm (SD), inkommen den 18 februari 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Dorthe Sjöholm (SD) från ovanstående uppdrag,

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ledamot i kommunfullmäktige,

att tillsvidare lämna uppdragen som ersättare i Familje- och utbildningsnämnden och ledamot 
i Nämnden för kultur, idrott och fritid vakanta.

Beslutet ska expedieras till
Länsstyrelsen
Dorthe Sjöholm
Familje- och utbildningsnämnden
Nämnden för kultur, idrott och fritid
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS 
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Kommunfullmäktige

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 45 Dnr. KS 2020/128   

Entledigande samt val efter Anders Källström (C) gällande 
uppdrag som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendebeskrivning
Anders Källström (C) har lämnat in avsägelse från rubricerade uppdrag. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Anders Källström (C), inkommen den 20 februari 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Anders Källström (C) från uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden, 
samt

att tills vidare lämna uppdraget vakant. 

Beslutet ska expedieras till
Anders Källström
Samhällsbyggnadsnämnden
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS
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KF § 46        

Anmälningsärenden

1. Beslut VNK 2020-01-15 2019/590
Verksamhetsberättelse för Vänortskommittén 2019

2. Revisionsrapport om granskning av färdtjänst i Region Skåne och i de 2020/80
tolv deltagande kommunerna – Ängelholm

3. Revisionsrapport om granskning av lönehantering 2020/108

4. Beslut KS 2020-01-15 2020/54
Svar på medborgarförslag om att köpa Sommarsol

5. Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare för ledamot i kommun- 2020/44
fullmäktige efter Daniel Jönsson (M)

6. Beslut från Länsstyreslen om ny ledamot/ersättare för ledamot i Kommun- 2020/34
fullmäktige efter Birgitta Markevärn (SD)

7. Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare för ledamot i Kommun- 2020/74
fullmäktige efter Marie Wifralius (SD)

_____ 
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KF § 47 Dnr. KS 2020/142   

Motion från Lars-Olle Tuvesson m.fl. (S) om förslag att 
trygghetslarm ska ingå i kostnaden för hjälpmedelsabonnemang

Ärendebeskrivning
Lars-Olle Tuvesson m.fl. (S) har lämnat in motion med förslag om att trygghetslarm ska ingå i 
kostnaden för hjälpmedelsabonnemang.

Beslutsunderlag
Motion från Lars-Olle Tuvesson m.fl. (S), inkommen den 24 februari 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
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