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Just. sign. Utdragsbestyrkande

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)                                               
Jan Olof Sewring (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
Johnny Hagman (M)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
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)                                               
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)       Ingen tjänstgörande ersättare                                        
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)                                              
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)      Inger Rengstedt
Måns Irhammar (EP)      Ingen tjänstgörande ersättare                                        
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

167 Val av justerare

168 Föredragningslistan

169 Information från Krisledningsnämnden - kommunstyrelsens ordförande

170 Interpellation från Lars Nyander (S) gällande incident i samband med 
färdtjänst

2020/383

171 Interpellation från Lars Karlsson (S) angående markanvisning för 
Globen 1

2020/436

172 Interpellation från Jim Brithén (EP) angående Hemmaplanslösningar 2020/441

173 Fråga från Susanne Jönson (S) angående Hembygdsparken 2020/440

174 Fråga från Patrik Ohlsson (SD) angående konstinköp i kommunen 2020/443

175 Svar på uppdrag till nämnden för omsorg att utvärdera arbetet med Ung 
Omsorg

2020/114

176 Satsning på jobb för arbetslösa ungdomar 2020/373

177 Begäran om tilläggsanslag från nämnden för kultur, idrott och fritid till 
investeringsbudget 2020

2020/322

178 Redovisning kommunalt partistöd för år 2019 2020/122

179 Svar på motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) angående 
narkotikahundar

2017/846

180 Val av ledamot i Familje- och utbildningsnämnden på vakant plats (S) 2020/377

181 Entledigande samt val av ny ersättare i Nämnden för kultur, idrott och 
fritid efter Birgitta Rahl (M)

2020/426

182 Nominering av nytt Begravningsombud för Ängelholms kommun 2020/417

- Ev. inkomna motioner - Utgår!
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183 Avsägelse från Oskar Zaidmark (S) gällande uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen

184 Anmälningsärenden
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KF § 167     

Val av justerare

Liss Böcker (C) och Mikael von Krassow (S) utses att jämte ordföranden justera 
protokollet tisdag den 6 oktober 2020 kl. 14:00. 
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KF § 168       

Föredragningslistan

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar:

Ärende 19-21 flyttas upp och behandlas efter ärende 5 under rubriken Interpellationer och 
frågor. 

Ärende 22-23 flyttas upp och behandlas efter ärende 18 under rubriken Anmälnings-
ärenden.

Tillkommande ärende: 
24. Entledigande av Oskar Zaidmark (S) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
Behandlas efter ärende 13 under rubriken Valärenden. 

Utgående ärende: 
14. Ev. inkomna motioner.

_____ 
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KF § 169    

Information från Krisledningsnämnden

Kommunstyrelsens ordförande, Robin Holmberg (M), informerar om 
Krisledningsnämndens arbete med anledning av pågående Covid-19-pandemi.
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KF § 170 Dnr KS 2020/383   

Interpellation från Lars Nyander (S) gällande incident i 
samband med färdtjänst

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har ställt en interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Tomas Fjellner (M) med följande fråga efter incident i samband med färdtjänst:

 Vad och hur ska Ängelholms kommun göra för att det inträffade inte ska ske igen?

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

Tomas Fjellner (M) och Lars Nyander (S) deltar i den efterföljande debatten.

Lars Nyander tackar för svaret.

Beslutsunderlag
Interpellation från Lars Nyander (S), daterad den 18 augusti 2020.
Svar från Tomas Fjellner (M), upprättat den 23 september 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad. 

Beslutet ska expedieras till
Lars Nyander



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 171 Dnr KS 2020/436   

Interpellation från Lars Karlsson (S) angående 
markanvisning för Globen 1

Ärendebeskrivning
Lars Karlsson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Robin 
Holmberg (M) om markanvisning för Globen 1 med följande frågor:

 Hur säkerställer kommunledningen, att den fortsatta processen kring 
markanvisningen för Globen L, hanterar kommuninnevånarnas skattepengar på ett 
ansvarsfullt sätt.

 Med hänvisningen till ovan information, är du fortfarande övertygad om att Dipper 
Sverige AB är ett bra val?

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

Robin Holmberg (M), Lars Karlsson (S) och Lars Nyander (S) deltar i den efterföljande 
debatten.

Lars Karlsson tackar för svaret.

Beslutsunderlag
Interpellation från Lars Karlsson (S), daterad den 18 september 2020.
Svar från Robin Holmberg (M), upprättat den 24 september 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Lars Karlsson
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KF § 172 Dnr KS 2020/441   

Interpellation angående hemmaplanslösningar

Ärendebeskrivning
Jim Brithén (EP) har ställt interpellation till Familje- och utbildningsnämndens ordförande, 
Sven-Ingvar Borgquist (M) angående Hemmaplanslösningar med bl.a. följande frågor:

 Vad betyder begreppet "hemmaplanslösning" i vår kommuns verksamhet? 
 Vilka kompetenser och resurser har tillförts från halvårsskiftet 2018 och fram till 

nu för att säkerställa att "hemmaplanslösningar" skall ge önskad effekt?

Sven-Ingvar Borgquist (M) svarar i enlighet med skriftligt svar. 

I den efterföljande debatten deltar Sven-Ingvar Borgquist (M), Jim Brithén (EP), 
Susanne Sandström (V) och Patrik Ohlsson (SD).

Jim Brithén tackar för svaret. 

Beslutsunderlag
Interpellation från Jim Brithén (EP), inkommen den 21 september 2020
Svar från Sven-Ingvar Borgquist (M), upprättat den 24 september 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse interpellationen besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Jim Brithén
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KF § 173 Dnr KS 2020/440   

Fråga från Susanne Jönsson (S) angående Hembygdsparken

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg 
(M) om arbetet med en handlingsplan för Hembygdsparken som skulle tas fram. 

Robin Holmberg (M) svarar muntligt på frågan: 

För ca 1½ år sedan besökte kommunstyrelsens arbetsutskott Hembygdsparkens styrelse 
för diskussion om planen för utveckling av besöksnäringen som kommunfullmäktige antog 
2018. En punkt i planen handlade om att hembygdsparken, som viktigt besöksmål i 
Ängelholms kommun, kan utvecklas både som verksamhet men också i samarbetet mellan 
kommunen och hembygdsföreningen. Det var frågan om samarbetsavtal mellan 
kommunen och hembygdsföreningen som lyftes på träffen förra året. 

Under hösten 2019 tog kommunen fram ett internt utkast till samverkansavtal. Under 2020 
har sedan andra frågor behövt prioriteras. Arbetet med samarbetsavtalet har nu 
återupptagits och ny träff kommer ske med styrelsen om hur samarbetet kan utvecklas och 
om en långsiktig lösning för hembygdsparken. 

Susanne Jönsson (S) tackar för svaret. 

Beslutsunderlag
Fråga från Susanne Jönsson (S), inkommen den 17 september 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse frågan besvarad. 

Beslutet ska expedieras till
Susanne Jönsson
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KF § 174 Dnr KS 2020/443 

Fråga från Patrik Ohlsson (SD) angående konstinköp i 
kommunen

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har ställt en fråga till Charlotte Engblom-Carlsson (L), ordförande i 
nämnden för kultur, idrott och fritid med följande frågor:

 Till vad har dessa konstinköp använts under de senaste åren?
 Hur ser historiken ut över vad som hänt med denna konst när den inte längre 

används?

Charlotte Engblom-Carlsson (L) svarar i enlighet med skriftligt svar. 

I den efterföljande debatten deltar Patrik Ohlsson (SD) och Charlotte Engblom Carlsson 
(L). 

Patrik Ohlsson tackar för svaret. 

Beslutsunderlag
Svar från Charlotte Engblom-Carlsson (L) upprättat den 23 september 2020. 
Fråga från Patrik Ohlsson (SD), inkommen den 22 september 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse frågan besvarad.

Beslutet ska expedieras till
Patrik Ohlsson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 175 Dnr KS 2020/114,  NOS 2020/81

Svar på uppdrag till nämnden för omsorg att utvärdera 
arbetet med Ung Omsorg

Ärendebeskrivning
Inför budgetarbetet 2020 och planåren 2021-2022 lämnade huvuduppdrag Hälsa förslag på 
besparing på Ung omsorg som anpassning utifrån tilldelad budgetram. 
Kommunfullmäktige beslutade att den föreslagna besparingen på Ung omsorg med 500 tkr 
skulle utgå för 2020. Ytterligare 500 tkr tillfördes huvuduppdrag Hälsas budgetram för 
2020 som ett engångsbelopp. Huvuduppdrag Hälsa fick i uppdrag att utvärdera arbetet 
med Ung omsorg med återredovisning 31 augusti 2020.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 september 2020 § 197.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 augusti 2020.
Tjänsteutlåtande nämndkansliet 29 juni 2020
Protokollsutdrag Nämnden för omsorg och stöd 23 juni 2020
Ordförandeförslag 12 juni 2020
Tjänsteutlåtande Huvuduppdrag Hälsa daterat den 2 juni 2020
Bilaga 1, rapport ”Utvärdering av arbetet med Ung omsorg i Ängelholms kommun – 
Karlsgården, Kungshaga väst och Kungshaga öst”.
Kommunstyrelsen 2019/40 § 200

Yrkanden 
Ingela Sylwander (M), Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C) och Jim Brithén (EP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna uppföljningen från Nämnden för omsorg och stöd gällande Ung omsorg.
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Protokollsanteckning
Följande protokollsanteckning lämnas av Patrik Ohlsson (SD):
”Sverigedemokraterna hade i sitt budgetförslag för 2020 med anslag för att "Ung Omsorg" skulle bevaras. 
Vi välkomnar att nämnden för omsorg och stöd fattat beslut om att "Ung Omsorg" som idé och koncept 
skall fortsätta”.

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd
Chef för Hälsa
Planeringschef Hälsa
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KF § 176 Dnr KS 2020/373   

Satsning på jobb för arbetslösa ungdomar

Ärendebeskrivning
I anslutning till arbetsmarknadsenhetens information till KSAU 20 maj 2020 fick vi i 
uppdrag attfråga Arbetsförmedlingen om det fanns något kommunen kunde göra för att 
hjälpa Arbetsförmedlingen att bli effektivare i sitt arbete under deras omorganisation. I 
svaret från Arbetsförmedlingen undrade man om kommunen har möjlighet att göra något 
liknande som man gjorde 2014, då kommunen antog den s.k. ”Ungdomsutmaningen” med 
näringslivet, där man skulle anställa lika många ungdomar som näringslivet gjorde. 

     
I vårändringsbudgeten avsatte regeringen 180 miljoner kronor för att stärka kommunernas 
möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Nu tillför regeringen ytterligare 100 
miljoner kronor för att kommunerna även ska kunna erbjuda unga jobb i höst, och 
förlänger tidsperioden till 31 december. Antalet arbetslösa i Ängelholm fortsätter att öka 
och unga och utrikesfödda är bland dem som drabbas hårdast.

Arbetsmarknadsenheten, Jobb Ängelholm, avser att ta del av satsningen som innebär 1 
134 000 kronor till Ängelholms kommun. Nu finns möjlighet till en liknande satsning som 
tidigare, där kommunen kan gå in med lika mycket medel som regeringen, och därmed 
dubblera antalet höstjobb för unga. 

En satsning på höstjobben tillsammans med de tillfälliga reglerna för a-kassan kan därmed 
också bidra till att hålla nere försörjningsstödet i kommunen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 september 2020.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 augusti 2020.
Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Jan Mårtensson, daterat 2020-08-10

Yrkanden 
Robin Holmberg (M), Ingela Sylwander (M), Lars Nyander (S), Jim Brithén (EP),
Liss Böcker (C) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
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Beslut
Kommunfullfullmäktige beslutar

att erbjuda 35 höstjobb i kommunens verksamheter,

att tillskjuta 1 134 000 kronor till Lärande och familj, Arbetsmarknadsenheten år 2020 för 
finansiering av höstjobb för unga samt

att finansiering sker genom minskning av årets resultat.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Lärande och familj
Huvuduppdrag Samhälle
Servicestöd, Ekonomi & Kvalitet
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KF § 177 Dnr KS 2020/322,   

Begäran om tilläggsanslag från nämnden för kultur, idrott 
och fritid till investeringsbudget 2020

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid (NKIF) begär tilläggsanslag till projekt 96169 
Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP. Efter upphandling står det klart att projektets 
budget inte räcker för att genomföra tillbyggnaden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 september 2020.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 augusti 2020.
Tjänsteutlåtande daterat den 16 juni 2020.

Yrkanden 
Charlotte Engblom-Carlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Jim Brithén (EP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut samt yrkar vidare att 
till de 0,8 mnkr som anges i förslaget ska det läggas den summa som blir kvar när 
ombyggnaden av Cooprondellen är klar, d.v.s. att den resterande summan återförs till 
kommunstyrelsens budget för att därefter överföras till nämnden för kultur, idrott och 
fritids budget avseende tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning begärs och genomförs. 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. 
Den som avslår kommunstyrelsens förslag till beslut röstar NEJ. 
Av 31 beslutande ledamöter röstar 21 JA, 9 NEJ och 1 ledamot avstår från att rösta. Se 
omröstningslista nr 1. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tilläggsanslag med 800 tkr till Nämnden för kultur, idrott och fritids 
investeringsbudget 2020 för projekt 96169 Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP 
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att finansiering sker genom ianspråktagande av 0,8 mnkr som har återlämnats till 
kommunfullmäktige från samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudgetram för år 2020 
(KS dnr 2020/245)

Reservation
Engelholmspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna begär och beviljas lämna följande protokollsanteckning: 
”En upphandling har gjorts där kostnaden blev för hög i förhållande till nämndens budget. 
Där väcktes frågan kring om tilläggsanslag för investeringsbudgeten 2020. En ny 
upphandling ska göras, men först nästa år 2021.
Då vet vi alltså inte vad renoveringen kommer kosta vilket gör att tilläggsanslaget blir en 
gissning.
Dessutom framkom det av diskussionen på kommunfullmäktige att det inte längre 
handlade om renovering och tillbyggnad utan att det fanns tankar på att riva och bygga 
nytt. Detta framgår inte av de handlingar som ligger som grund för beslutet. 
Det blir därför svårt att förstå hur detta ärende hanterats. 
Vi socialdemokrater vill att våra barn och ungdomar ska ha platser att utöva idrott på. Det 
ska finnas lika möjligheter till idrott oavsett var du bor i kommunen.”

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för kultur, idrott och fritid
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       Omröstningslista nr. 1

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

Summa: 21 9 1
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KF § 178 Dnr KS 2020/122   

Redovisning kommunalt partistöd för år 2019

Ärendebeskrivning
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till de politiska partierna för att stärka 
deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Detta framgår av kommunallagen, 
4 kap 29-32§. Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har fattat beslut om 
omfattningen och formerna för partistödet.

Av kommunallagen 4 kap 31§ framgår att mottagaren av partistödet årligen ska lämna in en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som är avsett i 
lagtexten. Redovisningen ska avse 1 januari – 31 december och ges in till 
kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av 
mottagaren utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport av hur mottagaren har använt stödet 
ska bifogas till redovisningen.

Kommunfullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som underlåter att ge 
in redovisningen och granskningsrapporten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 september 2020 § 200.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 augusti 2020.
Tjänsteutlåtande nämndkansliet 2 juli 2020
Redovisning av partistöd inkl. granskningsintyg från:
Moderaterna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Engelholmspartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera inkomna redovisningar av partistöd avseende år 2019.

Beslutet ska expedieras till
De politiska partierna
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KF § 179 Dnr KS 2017/8463   

Svar på motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) angående 
narkotikahundar

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna föreslår i motion inkommen den 11 december 2017
att kommunens drogpolicy uppdateras så att det tydligt framgår för lärare, elever och 
föräldrar att   narkotikahund kan användas i lokalerna, dock endast när eleverna inte är i 
skolan,
att en utredning görs om möjligheten finns att skriva in motsvarande möjlighet till 
användande av narkotikahund i avtal för föreningar som mottar kommunala bidrag i sin 
verksamhet, samt 
att kommunen, förutsatt att att-sats 1 ovan bifalles, i sin kommunikation med polisen 
upplyser dem om att kommunens drogpolicy har en bejakande inställning i frågan.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 september 2020 § 201.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 augusti 2020.
Tjänsteutlåtande Lärande och familj, daterat den 10 juli 2020
Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) inkommen den 11 december 2017

Yrkanden 
Patrik Ohlsson (SD) och Jim Brithén (EP) yrkar bifall till motionen. 

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

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet om 
bifall till kommunstyrelsens förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) röstar JA.
Ledamot som vill bifalla motionen (avslå kommunstyrelsens förslag) röstar NEJ.

Omröstningen utfaller med 24 JA-röster och 7 NEJ-röster. Därmed har kommunstyrelsens 
förslag bifallits. Se omröstningslista nr. 2.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Reservationer
Sverigedemokraterna lämnar följande reservation:
"Några förutsättningar behöver vara uppfyllda för att narkotikahund skall kunna användas i 
kommunens skolor i förebyggande, och vi kan inte se att motionen skulle komma på kant med dem. Vi 
menar dock från Sverigedemokraternas sida att frågor om narkotikamissbruk bland barn och unga i 
kommunen inte enbart är en angelägenhet för de enskilda skolorna, utan något kommunen borde ha ett 
samlat grepp om. Därför vill vi att kommunalt övergripande policy vad gäller droger fastslår det vi yrkar 
på i första att-satsen.
Motionens att-sats 2 menar vi är sparsamt beredd men att att-satsen, som ju föreslår en utredning, ändå 
vore fullt genomförbar. Att-sats 3 finner vi hade kunnat bifallas om att-sats 1 bifallits.
Sverigedemokraterna reserverar sig med denna motivation till förmån för motionens samtliga att-satser."

Engelholmspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet ska expedieras till
Motionären
Lärande och familj, planeringschef
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     Omröstningslista nr. 2
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst
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)                                               X    
Jan Olof Sewring (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Johnny Hagman (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Karl-Erik Asp (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Susanne Resmark (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Magnus Nson Engelbäck (M)       Ingen tjänstgörande ersättare
Liss Böcker                             (C)                                               X    
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)                                               X    
Carl-Gustaf Gudmundsson (C)       Ingen tjänstgörande ersättare
Lennart Nilsson (C)       Ingen tjänstgörande ersättare
Charlotte Engblom Carlsson              (L)                                               X    
Eric Sahlvall                           (L)                                               X    
Anita Rosén (L)       Ingen tjänstgörande ersättare
Linda Persson                           (KD)                                              X    
Petra Oddson (KD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Lars Nyander                            (S)                                               X    
Åsa Larsson                             (S)                                               X    
Mikael von Krassow                      (S)                                               X    
Emma Yngvesson                          (S)                                               X    
Magnus Jonsson                          (S)                                               X    
Lars Carlsson                           (S)                                               X    
Susanne Jönsson                         (S)                                               X    
Arne Jönsson (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Britt-Marie Hansson (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Lars-Olle Tuvesson (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Karin Bergström (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Ale Holm (S)       Ingen tjänstgörande ersättare
Susanne Sandström                       (V)                                               X    
Anne-Marie Lindén                       (MP)                                              X    
Helena Böcker (MP)      Ingen tjänstgörande ersättare
Patrik Ohlsson                          (SD)                                              X   
Johan Wifralius                         (SD)                                              X   
Anders Ingvarsson                       (SD)                                              X   
Karin Jansson (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Mats Sahlin (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Pontus Myrenberg                        (SD)                                              X   
Alexander Johnsson                      (SD)                                              X   
Rose-Marie Broman (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Bengt Bengtsson (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Jim Brithén                             (EP)                                              X   
Pia Ohrberg (EP)      Inger Rengstedt                         X   
Måns Irhammar                           (EP)                                              

Summa: 24 7 0
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KF § 180 Dnr KS 2020/377   

Val av ledamot i Familje- och utbildningsnämnden på 
vakant plats (S)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde att entlediga Anne Viljevik (S) 
från samtliga politiska uppdrag i Ängelholms kommun. Kommunfullmäktige har nu att 
välja ledamot i Familje- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige den 25 augusti 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att fortsatt lämna uppdraget som ledamot (S) i Familje- och utbildningsnämnden vakant. 

Beslutet ska expedieras till
Familje- och utbildningsnämnden
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KF § 181 Dnr KS 2020/426   

Entledigande samt val av ny ersättare i Nämnden för 
kultur, idrott och fritid efter Birgitta Rahl (M)

Ärendebeskrivning
Birgitta Rahl (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Nämnden för kultur, idrott och 
fritid. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Birgitta Rahl (M), inkommen den 11 september 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Birgitta Rahl (M) från uppdraget som ersättare i Nämnden för kultur, idrott 
och fritid, samt

att tillsvidare lämna uppdraget vakant.

Beslutet ska expedieras till
Birgitta Rahl
Nämnden för kultur, idrott och fritid
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS
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KF § 182 Dnr KS 2020/417   
 

Nominering av nytt begravningsombud för Ängelholms 
kommun

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har inkommit med skrivelse daterad den 4 september 2020 med meddelande 
om att de söker begravningsombud för Ängelholms kommun.  

Beslutsunderlag
Skrivelse från Länsstyrelsen daterad den 4 september 2020.
Skrivelse, daterad den 4 maj 2020, från BrittMarie Hansson (S) till Länsstyrelsen om 
avsägelse från uppdraget som begravningsombud. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att tillsvidare lämna nominering av nytt begravningsombud för Ängelholms kommun 
vakant. 

Beslutet ska expedieras till
Länsstyrelsen i Skåne län
BrittMarie Hansson 
Nämndsekreterare/FMS
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KF § 183 Dnr KS 2020/448   

Entledigande samt val av ny ersättare i kommunstyrelsen 
efter Oskar Zaidmark (S) 

Ärendebeskrivning
Oskar Zaidmark (S) har inkommit avsägelse från uppdraget som ersättare i kommun-
styrelsen. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Oskar Zaidmark (S), inkommen den 22 september 2020. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Oskar Zaidmark (S) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, samt

att lämna uppdraget vakant tillsvidare. 

Beslutet ska expedieras till
Oskar Zaidmark
kommunstyrelsen
HR Servicecenter 
Nämndsekreterare/FMS
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KF § 184      

Anmälningsärenden

 Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Anne Viljevik (S)
 Krisledningsnämndens protokoll 2020-09-02
 Familje- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapport - Granskning hantering av 

orosanmälningar
 KS 2019/358 SBN 2019/209 Svar på medborgarförslag Miljöförslag Munka Ljungby
 Anmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade 2020
 Kommunrevisionens protokoll 2020; januari-september.

_____ 
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