
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-05-30 

 
 

 
 

 
Kommunfullmäktige 

 

   
 

 
 

Plats och tid: Stadsbibliotekets hörsal, 2022-05-30, kl. 19:00-22:00 
 
Beslutande: Se nästa sida 

Ersättare: Maths Kjellin (M) 
Anna Lonningen (MP) 

Övriga närvarande: Malin Lundberg, kanslichef 
Elisabeth Alm, sekreterare 

Paragrafer: 85-96 
 
 
Protokollet är digitalt justerat av: 
 
Elisabeth Kullenberg, Ordförande 
 
Helena Böcker, Justeringsperson 
 
Patrik Ohlsson, Justeringsperson 
 
Elisabeth Alm, Sekreterare 

 
 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022-06-09 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-07-01 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-05-30 

 
 

 
 

 
Kommunfullmäktige 

 

   
 

 
 

     Beslutande 
Ledamöter Parti Ersättare 
Elisabeth Kullenberg, ordförande 
 

(M)  
Robin Holmberg (M)  
Sven-Ingvar Borgquist                    (M)                                                 
Christina Hanstål                        (M)                                                 
Tomas Fjellner                           (M)                                                 
Ingela Sylwander                         (M)                                                 
Per Skantz                               (M)                                                 
Ola Carlsson                             (M)                                                 
Maija Rampe                              (M)                                                 
Anders Davidsson                         (M)        Alf Carlsson 
Hannes Petersson                         (M)        Agneta Normann                                         
Cornelis Huisman                         (M)                                                 
Johnny Hagman                            (M)         
Karl-Erik Asp                            (M)                                                 
Susanne Resmark                          (M)                                                 
Liss Böcker                              (C)                                                 
Rasmus Waak Brunkestam                   (C)         
Carl-Gustaf Gudmundsson                  (C)                                                 
Lennart Nilsson                          (C)        Ann Hörnebrant Sturesson                                         
Charlotte Engblom-Carlsson               (L)                                                 
Eric Sahlvall                            (L)         
Anita Rosén                              (L)         
Linda Persson                            (KD)        
Petra Oddson                             (KD)       Lennart Engström                                         
Anne-Marie Lindén                        (MP)       Karl-Otto Rosenqvist                                                             
Helena Böcker                            (MP)        
Lars Nyander                             (S)         
Åsa Larsson                              (S)         
Mikael von Krassow                       (S)                                                 
Emma Yngvesson                           (S)         
Magnus Jonsson                           (S)                                                 
Ale Holm                                 (S)                                                 
Lars Karlsson                            (S)        Klas Lundh 
Susanne Jönsson                          (S)                                                 
Fanny Krumlinde Handreck                 (S)        Johnny Nguyen 
Britt-Marie Hansson                      (S)                                                 
Lars-Olle Tuvesson                       (S)         
Tommy Jönsson                            (S)                                                 
Susanne Sandström                        (V)                                                 
Patrik Ohlsson                           (SD)                                                
Alexander Johnsson                       (SD)        
Rose-Marie Broman                        (SD)                                                
Anders Ingvarsson                        (SD)                                                
Karin Jansson                            (SD)        
Mats Sahlin                              (SD)       Bo Salomonsson 
Pontus Myrenberg                         (SD)       Hanna Larsson                                         
Niklas Andersson                         (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                         
Bengt Bengtsson                          (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare 
Magnus Jonsson                           (EP)        
Inger Rengstedt                          (EP)                                                
Jan Anders Brundin                       (-)         
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-05-30 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 85 

Val av justeringspersoner och dag för justering 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter att jämte ordföranden 
justera protokollet digitalt onsdag den 8 juni: Helena Böcker (MP) och  
och Patrik Ohlsson (SD).  
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-05-30 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 86 

Föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar:  
 
Följande ärende tillkommer:  
18. Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) från Patrik 
Ohlsson (SD) angående kommunens samarbete med polisen. Behandlas under 
rubrik 3 Interpellationer och frågor.  
 
Följande ärende utgår:  
12. Val av ledamot i styrelsen för Ängelholms flygplats AB 
 
Ändrad turordning för handläggning av ärenden:  
Kommunfullmäktige beslutar att behandla ärende 6 ”Antagande av detaljplan 
Ängelholm 3:28 m fl, Centrum-Nybroområdet, Ängelholm, Ängelholms kommun” 
före beslutsärende 4 ”Budgetdirektiv 2023-2025”. 
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Kommunfullmäktige 
2022-05-30 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 87 Dnr. KS 2022/322 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Robin 
Holmberg (M) från Patrik Ohlsson (SD) angående 
kommunens samarbete med polisen 

Ärendebeskrivning 
Patrik Ohlsson (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Robin 
Holmberg (M) om hur kommunens fortsatta samarbete med polisen ser ut utifrån 
tidigare möten och workshop. 
 
Robin Holmberg (M) svarar i enlighet med skriftligt svar.  
 
Patrik Ohlsson (SD) tackar för svaret.  
 

Beslutsunderlag 
Svar från Robin Holmberg (M), upprättat den 29 maj 2022. 
Fråga från Patrik Ohlsson (SD), inkommen den 22 maj 2022. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse frågan besvarad.  
 

Beslutet ska expedieras till 
• Patrik Ohlsson 
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Kommunfullmäktige 
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 88 Dnr. KS 2019/464 

Antagande av detaljplan Ängelholm 3:28 m fl, 
Centrum-Nybroområdet, Ängelholm, Ängelholms 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Sju av de nio partier som är representerade i kommunfullmäktige har tecknat en 
gemensam avsiktsförklaring om trafikfrågan i Ängelholms kommun (Dnr 
2019/378). Avsiktsförklaringen presenterar en vision för bland annat stadskärnan, 
infrastrukturen och trafikförsörjningen, samt vilka steg som behöver tas för att 
uppnå visionen. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att påbörja genomförandet av 
Klippanvägens förlängning. För att möjliggöra en förlängning av Klippanvägen 
krävs en ny detaljplan. 
 
Syftet med denna detaljplan är att pröva möjligheten att uppföra en ny väg för att 
koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya Järnvägsgatan. 
Detaljplanen ska också möjliggöra gång- och cykeltrafik på samma sträcka. 
 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 30 november 2020 till och med 
15 januari 2021. Efter samrådet har planförslaget reviderats och nya utredningar 
genomförts. Detaljplanen var ute på granskning 11 november 2021 till och med 14 
december 2021. Efter granskningen utökades planområdet, varpå detaljplanen 
behövde gå ut på en andra granskning under 24 januari 2022 till och med 24 
februari 2022.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2022 att föreslå kommunfullmäktige anta 
detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2022, § 112 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 22 april 2022 
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 22 april 2022 
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 22 april 2022 
• Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 8 oktober 2021 
• Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 22 april 2022 
• Bilaga 5. Granskningsutlåtande 2 den 22 april 2022 
• Bilaga 6. Miljökonsekvensbeskrivning den 13 oktober 2021 
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Kommunfullmäktige 
2022-05-30 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Yrkande 
Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom-Carlsson (L),  
Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD),  
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Sven-Ingvar Borgqvist (M),  
Rasmus Waak Brunkestam (C) och Ingela Sylwander (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Lars Nyander (S), BrittMarie Hansson (S), Susanne Sandström (V), Åsa Larsson (S), 
Susanne Jönsson (S), Mikael von Krassow (S), Magnus Jonsson (S) och  
Ale Holm (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.    

Inger Rengstedt (EP) och Jan Anders Brundin (-) yrkar att ärendet återremitteras 
för komplettering med koldioxidutredning.  

Lars Nyander (S) yrkar i första hand återremiss för komplettering med koldioxid-
utredning och ytterligare beaktande av perspektiv utifrån barnkonventionen. I 
andra hand yrkar Lars Nyander avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ajournering 
Kommunfullmäktige bifaller yrkande från ordförande Elisabeth Kullenberg (M) om 
ajournering. Sammanträdet ajourneras kl. 20:55-21:00.  

Proposition och omröstning 
Ordförande Elisabeth Kullenberg (M) ställer proposition på om ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.  

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Nej-röst för att ärendet 
ska återremitteras.  

Omröstningen utfaller med 33 Ja-röster och 16 Nej-röster. Se omröstningslista 1.  
Vid en omröstning avseende återremiss krävs endast en tredjedel av rösterna (minoritet) för att 
återremittera ärendet. Således krävs minst 16 röster för återremiss vid dagens 
sammanträde. 
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Kommunfullmäktige 
2022-05-30 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet för komplettering med koldioxidutredning och ytterligare 
beaktande av perspektiv utifrån barnkonventionen. 

Beslutet ska expedieras till 
• Samhällsbyggnadsnämnden 
• Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten 
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Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

  Omröstningslista 1 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 
Robin Holmberg                           (M)                                                 1  
Sven-Ingvar Borgquist                    (M)                                                 1  
Christina Hanstål                        (M)                                                 1  
Tomas Fjellner                           (M)                                                 1  
Ingela Sylwander                         (M)                                                 1  
Per Skantz                               (M)                                                 1  
Ola Carlsson                             (M)                                                 1  
Maija Rampe                              (M)                                                 1  
Anders Davidsson                         (M)        Alf Carlsson 1  
Hannes Petersson                         (M)        Agneta Normann                                         1  
Cornelis Huisman                         (M)                                                 1  
Johnny Hagman                            (M)         1  
Karl-Erik Asp                            (M)                                                 1  
Susanne Resmark                          (M)                                                 1  
Liss Böcker                              (C)                                                 1  
Rasmus Waak Brunkestam                   (C)         1  
Carl-Gustaf Gudmundsson                  (C)                                                 1  
Lennart Nilsson                          (C)        Ann Hörnebrant Sturesson                                         1  
Charlotte Engblom-Carlsson               (L)                                                 1  
Eric Sahlvall                            (L)         1  
Anita Rosén                              (L)         1  
Linda Persson                            (KD)        1  
Petra Oddson                             (KD)       Lennart Engström                                         1  
Anne-Marie Lindén                        (MP)       Karl-Otto Rosenqvist                                                             1  
Helena Böcker                            (MP)        1  
Lars Nyander                             (S)          1 
Åsa Larsson                              (S)          1 
Mikael von Krassow                       (S)                                                  1 
Emma Yngvesson                           (S)          1 
Magnus Jonsson                           (S)                                                  1 
Ale Holm                                 (S)                                                  1 
Lars Karlsson                            (S)        Klas Lundh  1 
Susanne Jönsson                          (S)                                                  1 
Fanny Krumlinde Handreck                 (S)        Johnny Nguyen  1 
Britt-Marie Hansson                      (S)                                                  1 
Lars-Olle Tuvesson                       (S)          1 
Tommy Jönsson                            (S)                                                  1 
Susanne Sandström                        (V)                                                  1 
Patrik Ohlsson                           (SD)                                                1  
Alexander Johnsson                       (SD)        1  
Rose-Marie Broman                        (SD)                                                1  
Anders Ingvarsson                        (SD)                                                1  
Karin Jansson                            (SD)        1  
Mats Sahlin                              (SD)       Bo Salomonsson 1  
Pontus Myrenberg                         (SD)       Hanna Larsson                                         1  
Niklas Andersson                         (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare                                         - - 
Bengt Bengtsson                          (SD)       Ingen tjänstgörande ersättare - - 
Magnus Jonsson                           (EP)         1 
Inger Rengstedt                          (EP)                                                 1 
Jan Anders Brundin                       (-)         

 
1 

Elisabeth Kullenberg, ordförande                     (M)                                                 1  
Summa: 33 16 
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KF § 89 Dnr. KS 2022/1 

Budgetdirektiv 2023-2025 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade i februari om mål- och budgetprocess för budget 
2023-2025. I processen ingår att en beredning ska ta fram förslag till budgetdirektiv 
som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ta ställning till den 30:e maj. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 30 maj 2022, § 135 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-20 
• Bilaga 1, Driftbudgetramar 2023-2025 
• Bilaga 2, Investeringsramar 2023-2025 

Bilaga 3, Revidering maj 2022 - Riktlinjer för ekonomistyrning 

Deltar inte i beslutet 
Åsa Larsson (S) meddelar att Socialdemokraterna avstår från att delta i beslut.  
Susanne Sandström (V) meddelar att Vänsterpartiet avstår från att delta i beslut.  
Patrik Olsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslut. 

Patrik Ohlsson (SD) beviljas lämna protokollsanteckning enligt nedan. 

Yrkande 
Robin Holmberg (M) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att familje- och utbildningsnämnden tillförs ytterligare 11,5 mnkr årligen och 
nämnden för omsorg och stöd 13,2 mnkr årligen utifrån 
resursfördelningsmodellen, vilket är inarbetat i ramarna,  

att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ytterligare 1,2 mnkr årligen i underhållspeng, 
vilket är inarbetat i ramarna, 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-05-30 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att fastställa driftbudgetramarna för 2023-2025 enligt bilaga 1, 

att fastställa investeringsramarna för 2023-2025 enligt bilaga 2, 

att ge uppdrag till nämnderna att omfördela investeringsbudgeten mellan åren med 
beaktande av kostnadsökningarna i samhället och utifrån realistiska bedömningar 
av som kommer hinnas genomföras, 

att ge uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att i kommande investeringsbudgetar 
för VA-verksamheten tydliggöra vilka investeringsprojekt där kapitalkostnaderna 
ska finansieras av den skattefinansierade verksamheten enligt beslut i 
kommunfullmäktige 2022-03-28 (Dnr. KS 2021/501), 

att uppdra åt nämnderna att fatta beslut om kvalitetsdeklarationer, driftbudget och 
investeringsbudget för perioden 2023-2025, 

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en budget för VA-
verksamheten som innebär att ekonomin, med beaktande av tidigare års överskott, 
är i balans under perioden 2023-2025, 

att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på exploateringsbudget för 
perioden 2023-2025, 

att fastställa kommunfullmäktiges övergripande utvecklingsmål för år 2023,  

att uppdra till nämnderna att i samband med budgetbeslutet bryta ner och 
förtydliga kommunfullmäktiges övergripande utvecklingsmål specifikt för nämnden 
samt vid behov ta fram maximalt ytterligare två nämndspecifika mål,  

att ge uppdrag till verksamhetenschefen för vuxenutbildning och arbetsmarknad att 
utreda möjligheten till ökade motprestationer för ekonomiskt bistånd enligt modell 
från Kävlinge kommun (Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen 2023-
06-30), 
 
att ge uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheten till en ny 
busslinje mellan Hjärnarp-Flygplatsen-Ängelholm. (Uppdraget ska återrapporteras 
till kommunstyrelsen 2023-06-30). 
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Protokollsanteckning 
Patrik Ohlsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning från 
Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslutet, eftersom 
vi kommer lägga ett eget budgetförslag för Ängelholms kommun, vilket i vissa delar 
kan avvika från budgetdirektiven. 

Beslutet ska expedieras till 
• Samtliga nämnder 
• Kommundirektören 
• Ekonomi och kvalitet, Servicestöd 
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2022-05-30 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 90 Dnr. KS 2022/166 

Nytt Inriktningsbeslut nytt Stadshus 

Ärendebeskrivning 
24 juni 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om att uppdra till 
kommunstyrelsen att genomföra projektet för att ett nytt stadshus ska uppföras och 
lokaliseras i stationsområdet i Ängelholm. Enligt projektplanen ska det nya 
stadshuset stå klart 2026.   

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2022, § 119 
• Beslutsunderlag med bilagor, 4 maj 2022 

Deltar inte i beslutet 
Charlotte Engblom-Carlsson (L) meddelar att Liberalerna avstår från att delta i 
beslut. Charlotte Engblom-Carlsson (L) beviljas lämna protokollsanteckning enligt 
nedan. 

Yrkande 
Robin Holmberg (M), Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Patrik Olsson (SD),  
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Jan Anders Brundin (-) och Linda Persson (KD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att tillskjuta 1 370 tkr i kommunstyrelsens driftbudget för 2022 för finansiering av 
arkitekttävling, projektledning och förstudie avseende miljöbyggnadscertifiering 
samt att belasta kommunens budgeterade resultat i motsvarande mån, samt 

att tillskjuta 3 500 tkr i kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 avseende 
markinköp avseende nytt stadshus samt att belasta kommunens rörelsekapital i 
motsvarande mån. 
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2022-05-30 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Protokollsanteckning 
Charlott Engblom-Carlsson (L) lämnar följande protokollsanteckning:  

I Ängelholm ska det omöjliga vara möjligt. Men när det gäller ett nytt Stadshus 
verkar inställningen vara den diametralt motsatta- d v s att vi gör det möjliga 
omöjligt. Här har kommunen chans att öppna upp sitt stadshus för medborgarna, 
men väljer att låta allt vara som vanligt. Det talas om mötesplatser för medborgarna 
på första plan. I själva verket handlar den målbilden om att kunna hyra ut 
mötesrum till föreningar och civilsamhället. Alla övriga punkter som föreningar lyft 
upp vid medborgardialoger är borta. Vi Liberaler är besvikna på att kommunen inte 
själv lever upp till sin nya vision, nu när vi verkligen har chansen. Istället kommer 
det nya stadshuset precis som tidigare, att vara en traditionell arbetsplats för 
tjänstepersoner och politiken.  

Beslutet ska expedieras till 
• Projektledare nytt stadshus, Anna Olsson, Mats Ulfwinger 
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KF § 91 Dnr. KS 2020/556 

Beslut om tillfälligt driftstöd för drift av den 
regionala flygplatsen Ängelholms flygplats 

Ärendebeskrivning 
Ängelholms kommun har ansökt om tillfälligt driftstöd för drift av Ängelholm 
Helsingborg Airport. Trafikverket har tagit beslut om att bevilja Ängelholms 
kommun tillfälligt bidrag med 14 060 000 kronor avseende driften av Ängelholms 
flygplats år 2022. Kommunen behöver ta beslut om att ersättningen ska betalas ut 
till Ängelholms flygplats i enlighet med villkoren i kommissionens allmänna 
gruppundantagsförordning, GBER (651/2014), för att kunna bevilja att stödet 
betalas ut till flygplatsen.  
 
Ängelholms kommun konstaterar att Ängelholms flygplats uppfyller villkoren i 
kapitel 1 och artikel 56a i kommissionens förordning (EU) 2017/1084. Stödet ska 
betalas ut i efterhand enligt fastställda belopp som bygger på de rörelseförlus-ter 
som har konstaterats 2019-2020. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2022, § 111 
• Tjänsteutlåtande om tillfälligt driftstöd för den regionala flygplatsen Ängelholm 

Helsingborg Airport, daterat den 4 maj 2022. 
• Beslut om tillfälligt driftstöd för drift av regional flygplats, daterat 29 april 2022. 
• Ansökan om tillfälligt stöd till kommuner för drift av regionala flygplatser, 

daterad 30 mars 2022. 

Deltar inte i beslutet 
Karl-Otto Rosenqvist (MP) meddelar att Miljöpartiet avstår från att delta i beslut.  

Yrkande 
Robin Holmberg (M) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-05-30 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att bevilja Ängelholms flygplats AB tillfälligt bidrag om 14 060 000 kronor i 
enlighet med villkoren i GBER för drift av flygplatsen.  

Beslutet ska expedieras till 
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-05-30 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 92 Dnr. KS 2022/94 

Försäljning av delar av Släggan 3 och Munka-Ljungby 
34:6 till Willab Garden AB 

Ärendebeskrivning 
Fastigheterna Släggan 3 och Munka Ljungby 34:6 angränsar till varandra och är 
belägna i Tofta industriområde, Munka Ljungby. Delar av respektive fastighet 
skapar tillsammans en tilltänkt fastighet om cirka 21 500 m2.  

Willab Garden AB avser att uppföra lagerlokaler i två etapper för eget bruk. När 
etableringen är fullt utbyggd inom en treårsperiod beräknas den totala lagerytan 
uppgå till cirka 11 000 m2 och sysselsätta cirka 50 heltidsanställda. 

Genom att bolaget förvärvar delar av Släggan 3 och Munka Ljungby 34:6 inom 
detaljplanerat verksamhetsområde i Tofta industriområde kan de flytta hela sin 
lagerverksamhet från Östra Karup till Munka Ljungby. 

Försäljningen sker i enlighet med gällande detaljplan och i linje med inriktningen 
för verksamhetsområdet Tofta.  

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Willab Garden AB upprättat 
förslag till köpekontrakt. Willab Garden AB har undertecknat avtalet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2022, § 107 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 27 april 2022, § 77 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 7 april 2022 
• Av Willab Garden AB signerat köpekontrakt  
• Kartskiss 

Yrkande 
Ola Carlsson (M) och Magnus Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-05-30 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna upprättat köpekontrakt med Willab Garden AB avseende delar av 
Släggan 3 och Munka Ljungby 34:6 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-05-30 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 93 Dnr. KS 2022/209 

Markanvisning till Bolivo AB beträffande fastigheten 
Kulan 2, Fridhem 

Ärendebeskrivning 
I markanvisningsavtalet som undertecknats av Exploatören har parterna enats om 
riktlinjer och förutsättningar för exploatering av fastigheten samt villkor för 
framtida marköverlåtelse.  

Bolivo AB är ett grönt fastighetsbolag som utvecklar och äger bostäder för 
seniorer. Exploatören har för avsikt att uppföra trygghetsbostäder med kooperativ 
hyresrätt. Förslaget innehåller 54 bostadslägenheter/enheter i radhuslängor 
fördelade på sju byggnadskroppar med två våningar. Huskropparna är förenade 
genom en glasad innergård. 

Köpeskillingen för fastigheten ska beräknas utifrån 2 800 kr/m² BTA för bostäder 
samt 1 200 kr/m² BTA för ljusgård. Utifrån inlämnat förslag till markanvisningen 
beräknas köpeskillingen till ca 11,35 miljoner kronor. Köpeskillingen grundas sig på 
en värdering av fastigheten upphandlad av Ängelholms kommun.  
 
Målsättning för Parterna är att bostäderna ska stå klara våren 2025. 
 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2022, § 108 
Tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2022 
Markanvisningsavtal signerat av Bolivo AB 
Bilaga 1. Föreslagen byggnation  
Bilaga 2. Karta över Fastigheten blivande Kulan 2 
Bilaga 3. PM – VA Fridhem Etapp 1 
Bilaga 4. Miljöteknisk markundersökning avseende gasmätning i mark inom 
fastigheterna Spjutet 1, Fotbollen 1 m.fl. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-05-30 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Bilaga 5. Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende gasmätning i mark 
inom fastigheterna Handbollen 1, Startpistolen 1 och Spjutet 1, Ängelholms 
kommun 
Bilaga 6. Handbollen 1, Ängelholm. Mätning av gasförekomst i mark  

Yrkande 
Åsa Larsson (S), Liss Böcker (C) och Inger Rengstedt (EP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Bolivo AB, 

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell          
förlängning av markanvisningsavtalet, samt 

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal 
avseende blivande Kulan 2 under förutsättning att det är i linje med de villkor som 
anges i markanvisningsavtalet. 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-05-30 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 94 Dnr. KS 2022/225 

Försäljning av Söndrebalj 7:138, Hjärnarp, till  AB 
Ängelholmslokaler 

Ärendebeskrivning 
En ny detaljplan har år 2020 vunnit laga kraft för att möjliggöra fler boendeformer, 
b.la. LSS-boende inom fastigheten Söndrebalj 7:138. AB Ängelholmslokaler ämnar 
i enlighet med nu gällande detaljplan uppföra ett LSS-boende inom området och 
önskar därför köpa en tomt för detta ändamål från kommunen. 

LSS-boendet är under projektering och beräknas kunna tas i drift under Q4 
2023/Q1 2024.  

Ett förslag till köpeavtal har upprättats för tomt till ett LSS-boende som uppförs av 
AB Ängelholmslokaler. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2022, § 109 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 27 april 2022, § 79 
• Tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2022 
• Förslag till köpekontrakt undertecknat av AB Ängelholmslokaler 
• Bilaga 2 Utredning 

Yrkande 
Mikael von Krassow (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna förslag till köpekontrakt med AB Ängelholmslokaler för  
Söndrebalj 7:138  

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-05-30 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark-och exploateringsenheten med två köpekontrakt i original 
• AB Ängelholmslokaler 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-05-30 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 95 Dnr. KS 2022/107 

Utveckling av medborgarförslag - Ängelholmsförslaget 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 42 om en plan för utveckling av IT 
och digitalisering i Ängelholms kommun. Ökad demokrati och medborgardialog är 
ett utpekat strategiskt utvecklingsområde med koppling till kommunfullmäktiges 
mål Medborgarfokus. Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-31, § 296 att ge 
kommunikationschefen i uppdrag att ta fram en modell för digitalt 
medborgarförslag.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 76 att införa digitalt 
medborgarförslag benämnts Ängelholmsförslaget som under 2019-2022 ersätter 
medborgarförslag. Ängelholmsförslaget utvärderades under hösten 2020 där 
samtliga nämndspresidier bjöds in till samtal. En rutin infördes för systematiserad 
årlig uppföljning och återkoppling till nämnderna.  

Då Ängelholmsförslaget ersatte medborgarförslag mellan 2019-2022 behöver det 
nu fattas beslut kring om Ängelholmsförslaget ska anses vara en permanent modell, 
och ersätta medborgarförslaget till fullo.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2022, § 110 
• Tjänsteutlåtande utvärdering och revidering av digitalt medborgarförslag daterat 

den 2 februari 2021 
•  Beslut KF § 76, sammanträdesdatum 2019-04-20 kommunfullmäktige  
• Utvärdering Ängelholmsförslaget  

Yrkande 
BrittMarie Hansson (S) och Maija Rampe (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-05-30 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att det digitala Ängelholmsförslaget från 2023 permanent ersätter det tidigare 
analoga medborgarförslaget.  

Beslutet ska expedieras till 
• Samtliga nämnder och styrelser 
• Kanslichef 
• Kundtjänstchef 
• Planeringschefer för huvuduppdragen 
• Beredningskoordinator  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-05-30 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 96 

Anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 
 
Återrapporteringen av internkontrollplanen för Ängelholms 
kommun 2021 

Dnr KS 2022/210 

Länsstyrelsens bedömning av kompletterande åtgärdsplan 
 

Dnr KS 2021/140 

Kommunrevisionens protokoll 220316, 220413, 220511 
 

Dnr 2022/19 

Val av ombud till SKR kongresser - information och 
anvisningar från Sveriges Kommuner och Regioner 

Dnr 2022/297 
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