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KOMMUNSTYRELSEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Plats och tid Kommunhuset Björnkullasalen, klockan 18:00 – 23:00 
Ajournering 18:03 – 18:18, 19:37 – 19:58 

Beslutande Se närvarolista. 
Övriga deltagare Amer Lukac, nämndsekreterare, §§ 33 – 56 

Anna Falkenstam, tf. kommunchef/ekonomichef, §§ 33 - 56 
Jörgen Wallin, teknisk chef, §§ 33 – 56 
Simon Jaldefjord, ekonom, §§ 33 – 45 
Olle Schultz, ekonomicontroller, §§ 33 – 38 
Monica Ehnberg, socialchef, §§ 33 – 36 
Cecilia Andersson, verksamhetschef, §§ 33 – 36 
Karolina Håkansson, HR-chef, §§ 33 – 35 
Jesper Hansen, servicechef, §§ 33 – 41 
Isabella Dzanko, ordförande socialnämnden, §§ 33 – 36 
Bertil Wemmert, vice ordförande socialnämnden, §§ 33 – 36 
Wiveca Andreasson, andra vice ordförande socialnämnden, §§ 33 – 36  
Harri Rosqvist, ledamot socialnämndens arbetsutskott, §§ 33 – 38 
Bobby Svitzer, migrationsstrateg, §§ 33 – 38 
Göran Svensson, konsult, §§ 33 – 36 
Linda Tholén, nämndsekreterare, 33 - 56 

 

Plats och tid för 
justering 

 
Stationshuset, tisdagen den 11 februari, klockan 8:30 

   
   

Sekreterare Amer Lukac, §§ 33 – 56 
 

  
 

  
Ordförande Ronny Sandberg (S)  

     
    

Justerande Richard Ridwall (S)  

      
 

Justerande Roger Nielsen (M)  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

 
NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 45 § 48 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

S+C+V         
Ronny Sandberg (S) X X X   X   

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Reino Persson (S) X X X   X   
Richard Ridwall (S) X X X   X   

SD         
Maria Gottschalk (-) X X X    X  

Anton Holmberg (SD) X X X   X   
Rolf Lundqvist (SD) X X X   X   

Jan Hennicks (-) X X X    X  
M+L+KD         

Roger Nielsen (M) X X  X   X  
Paul Ericsson (M) X X  X   X  

Åsa Holmén (L) X X  X   X  
Nils-Göran Nilsson (KD) X X  X   X  

ERSÄTTARE         
S+C+V         

Othman Al Tawalbeh (S)  X X X   X   
Lennart Fredriksson (S) X X X   X   
Mikael Mårtensson (S) X        

Annica Vink (C)  X        
Johan Bergqvist (V) X        

SD         
Peter Lindberg (SD) X        
Rickard Krull (SD) ---        

Hampus Servin (SD) ---        
Glehn Edman (SD) ---        

M+L+KD         
Martin Sjöström (M) X        

Jan Karlsson (M) X        
Mattias Jonsäter (L) X        
Lena Svensson (M) X        

Totalt  21 13 9 4  7 6  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

 
NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 50  

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

S+C+V         
Ronny Sandberg (S) X X X      

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Reino Persson (S) X X X      
Richard Ridwall (S) X X X      

SD         
Maria Gottschalk (-) X X  X     

Anton Holmberg (SD) X X X      
Rolf Lundqvist (SD) X X X      

Jan Hennicks (-) X X  X     
M+L+KD         

Roger Nielsen (M) X X  X     
Paul Ericsson (M) X X  X     

Åsa Holmén (L) X X  X     
Nils-Göran Nilsson (KD) X X  X     

ERSÄTTARE         
S+C+V         

Othman Al Tawalbeh (S)  X X X      
Lennart Fredriksson (S) X X X      
Mikael Mårtensson (S) X        

Annica Vink (C)  X        
Johan Bergqvist (V) X        

SD         
Peter Lindberg (SD) X        
Rickard Krull (SD) ---        

Hampus Servin (SD) ---        
Glehn Edman (SD) ---        

M+L+KD         
Martin Sjöström (M) X        

Jan Karlsson (M) X        
Mattias Jonsäter (L) X        
Lena Svensson (M) X        

Totalt  21 13 7 6     
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Ks § 33  Godkännande av dagordning ......................................................................5 
Ks § 34  Val av justerare ...........................................................................................6 
Ks § 35  Frågestund för allmänheten ........................................................................7 
Ks § 36  Redovisning av väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om 

genomlysning av socialförvaltningen .........................................................8 
Ks § 37  Återrapportering av integrationsinsatser 2019 ............................................9 
Ks § 38  Presentation av bokslutskommuniké ........................................................10 
Ks § 39  Överföring av ansvar och drift av trygghetsboendens mottagningskök och 

matsalar till kostenheten ...........................................................................11 
Ks § 40  Uppmaning från KPR till Kommunstyrelsen om att få igång en 

provverksamhet att servera kost för övriga pensionärer på Rönnåsen 
under början av 2020 ................................................................................12 

Ks § 41  Kommunchefen informerar .......................................................................13 
Ks § 42  Åstorps kommuns rapportering av genomförda åtgärder i 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram under 2019 ..................................15 
Ks § 43  Remissvar på Region Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna 

Skåne 2030 ...............................................................................................16 
Ks § 44  Redovisning av väckt ärende av Sverigedemokraterna om återrapportering 

av NSVA om Maglaby/Högalid ...............................................................18 
Ks § 45  Försäljning av mark på Södra Industriområdet (Södra delen), del av Broby 

4:21, 4:32, 4:35, 57:1 ................................................................................19 
Ks § 46  Försäljning av mark på Södra Industriområdet (Norra delen), del av Broby 

4:21, 4:27, 57:1 .........................................................................................21 
Ks § 47  Avfallstaxa 2020 .......................................................................................22 
Ks § 48  Förändring i kommunstyrelsens organisation ...........................................23 
Ks § 49  Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om att kommunstyrelsen 

ges skriftlig återkoppling vartannat möte kring de olika aktuella 
byggnationer som finns/är planerade i kommunen ..................................25 

Ks § 50  Väckt ärende av Roger Nielsen (M) – om att offentliggöra 
Kommunstyrelsens sammanträden med vissa gällande 
ordningsföreskrifter ..................................................................................27 

Ks § 51  Delegationsärenden ...................................................................................29 
Ks § 52  Anmälningsärenden ..................................................................................30 
Ks § 53  Övriga ärenden – Väckt ärende av Anton Holmberg (SD) om incidenter i 

Åstorps kommun ......................................................................................31 
Ks § 54  Övriga ärenden – Väckt ärende av Åsa Holmén (L) om 

organisationsutredningen ..........................................................................32 
Ks § 55  Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om 

detaljplan Prästamarken, Kvidinge ...........................................................33 
Ks § 56  Information om styrelsemöte med Familjen Helsingborg och 

kommunchefsrekrytering ..........................................................................34 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 33 
 
Godkännande av dagordning 
 
Yrkanden 
Anton Holmberg (SD) yrkar på att väcka ett övrigt ärende om ”incidenter i 
Åstorps kommun”. 
 
Ordförande yrkar på att justera om dagordningen så att ärende 18, ”Överföring 
av ansvar och drift av trygghetsboendens mottagningskök och matsalar till 
kostenheten” och 19, ”Uppmaning från KPR till Kommunstyrelsen om att få 
igång en provverksamhet att servera kost för övriga pensionärer på Rönnåsen 
under början av 2020” behandlas efter ärende 7, ”Bokslutskommuniké”. 
 
Ordförande yrkar på att lägga till ett ärende om ”Information om styrelsemöte 
med Familjen Helsingborg och kommunchefsrekrytering. 
 
Ordförande yrkar på att ärendena ”Försäljning av del av Åstorp 112:28 och 
Persiljan 13” och ”Försäljning av Hästhoven 6” utgår från dagordningen. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att väcka ett övrigt ärende om 
”organisationsutredningen”. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att väcka ett övrigt ärende om ”detaljplan 
Prästamarken, Kvidinge” 
 
Proposition 
Ordförande ställer samtliga yrkanden under proposition och finner att dessa 
bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med ovan justeringar. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 34 
 
Val av justerare 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att utse Richard Ridwall (S) till att jämte ordförande 
justera protokollet. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar på att utse Rolf Lundqvist (SD) till att jämte 
ordförande justera protokollet. 
 
Maria Gottschalk (-) yrkar på att utse Roger Nielsen (M) till att jämte 
ordförande justera protokollet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer samtliga yrkanden under proposition och finner att Richard 
Ridwall (S) och Roger Nielsen (M) utses att jämte ordförande justera 
protokollet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Till justeringspersoner jämte ordförande, utses Richard Ridwall (S) och Roger 
Nielsen (M). 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 35 
 
Frågestund för allmänheten 
 
Sammanfattning  
Allmänheten ges tillträde till dagens sammanträde med kommunstyrelsen i 
enlighet med ett beslut från kommunfullmäktige i Åstorp den 31 maj 1999. 
Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor under 15 minuter.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Då allmänhet närvarar ajourneras mötet för att svara på frågor på dagordningen. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 36 
 
Redovisning av väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om 
genomlysning av socialförvaltningen 
Dnr KSFD 2019/374 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) väckte ett ärende på kommunstyrelsens 
sammanträde i december om att bjuda in socialförvaltningen till 
kommunstyrelsens sammanträde i februari för att presentera den genomlysning 
som gjorts under hösten/vintern.  
Socialnämnden beslutade tidigare under hösten 2019 om en genomlysning av 
arbetet inom äldreomsorgen. Bakgrunden till genomlysningen var en osäkerhet 
kring kostnadsbilden för verksamheten samt ett behov av att säkerställa ett 
effektivt samarbeta mellan enheterna inom myndighet, hemvård, hemsjukvård 
och särskilt boende.  
Göran Svensson, konsult, presenterar genomlysningen som gjorts av 
kommunens äldreomsorgsverksamhet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 37 
 
Återrapportering av integrationsinsatser 2019 
Dnr KSFD 2020/49 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommuns integrationsarbete strävar efter kunna ge goda förutsättningar 
för nyanlända som bosätter sig i kommunen. Integrationsarbetet lutar sig mot 
kommunens integrationspolicy och medföljande handlingsplan. 
Integrationsarbetet ger förutsättningar för, och uppmanar till, tvärsektoriell 
samverkan. 
Bobby Svitzer, integrationsstrateg, informerar på sammanträdet om de 
integrationsinsatser som genomförts under 2019.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 38 
 
Presentation av bokslutskommuniké 
Dnr KSFD 2020/50 
 
Sammanfattning 
Det preliminära resultatet för Åstorps kommun uppgår till + 39,6 mkr. 
Budgeterat resultat var + 3,0 mkr. Resultatet fastställdes i samband med beslut 
om årsredovisning efter revisorernas granskning 27 februari. 
Kommunens långsiktiga ekonomiska målsättning är att resultatet ska utgöra 
minst 2 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag sett över en 
femårsperiod. Det preliminära resultatet 2019 utgör +4,3 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag vilket innebär att genomsnittsresultatet för 2015-
2019 blir 2,4 procent och målsättningen uppfylls därmed. 
Ekonomicontroller, Olle Schultz, presenterar bokslutskommunikén på 
sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 39 
 
Överföring av ansvar och drift av trygghetsboendens mottagningskök och 
matsalar till kostenheten 
Dnr KSFD 2020/1 
 
Sammanfattning 
Trygghetsboendena Rönnåsen och Punkthuset har idag mottagningskök och 
tillhörande matsal som socialnämnden har ansvar för. Kostenheten sköter 
verksamheterna åt socialnämnden mot en årlig kostnadsreglering. För att 
kostenheten ska få en helhetssyn i sin verksamhet och använda sina resurser på 
ett effektivare sätt, föreslås socialnämnden att flytta över ansvaret och driften för 
mottagningsköken till Kommunstyrelsens kostenhet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08, § 5 
Protokoll från Socialnämnden 2019-12-12 § 136 
Protokoll från Socialnämndens arbetsutskott 2019-12-05 § 295 
Tjänsteskrivelse från Jesper Hansen, servicechef, 2019-12-16 
Tjänsteskrivelse av Ursula Svensson, verksamhetschef, 2019-11-26 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att ge serviceavdelningen 
uppdrag att tillsammans med Socialförvaltningen flytta driften samt hyresavtalen 
av restaurangerna till serviceavdelningen, samt 

• Att ge Serviceavdelningen uppdrag att reglera kostnaderna inför 2021 så 
att täckning för att självkostnad uppnås för alla måltider. 

• Att ansvaret övertas 2020-03-01 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge serviceavdelningen 
uppdrag att tillsammans med Socialförvaltningen flytta driften samt hyresavtalen 
av restaurangerna till serviceavdelningen, samt 

• Att ge Serviceavdelningen uppdrag att reglera kostnaderna inför 2021 så 
att täckning för att självkostnad uppnås för alla måltider. 

• Att ansvaret övertas 2020-03-01 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

12(34) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 40 
 
Uppmaning från KPR till Kommunstyrelsen om att få igång en 
provverksamhet att servera kost för övriga pensionärer på Rönnåsen under 
början av 2020 
Dnr KSFD 2019/257 
 
Sammanfattning 
KPRs beredningsgrupp ställde en fråga till kommunstyrelsen om att möjliggöra 
för pensionärer att kunna få tillgång till restaurangerna som finns i kommunens 
trygghetsboenden. Huvudsyftet är att bryta äldres ensamhet genom att ge dem 
denna möjlighet. Beräkningar som gjorts av serviceavdelningen visar att detta 
även skulle kunna generera besparingar för Åstorps kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08, § 6 
Protokoll från KPR beredningsgrupp 
Tjänsteskrivelse från Jesper Hansen, servicechef, 2019-12-16 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att ge serviceavdelningen uppdrag att öppna upp 
restaurangerna på våra trygghetsboenden för våra pensionärer. 
 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Rolf Lundqvist (SD) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Att ge serviceavdelningen uppdrag att öppna upp restaurangerna på våra 
trygghetsboenden för våra pensionärer. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunala pensionärsrådet 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 41 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2020/8 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, Tf. Kommunchef, informerar om: 

• Byggnationer, flytt av Activa 
• Ingen bedömd risk för coronavirus i kommunen 
• Trelleborgsmodellen  
• Internbudget för kommunstyrelsen 

o Nödvändiga miljöskyddsåtgärder och anmälan enligt 28 § 
förordningen om miljöfarlig verksamhet för deponin vid Norra 
Vallgatan genomförs, (KF avvaktas) 

o Nödvändig planläggning, va-utredning och den påbörjade 
arkeologiska utredningen genomförs för området Prästamarken, 
med syfte att få till stånd bostadsbyggande och en ny etablerad 
förskola 2022, (Teknisk chef, klar) 

o Redovisa för ks senast i januari vilka eventuella ytterligare 
resurser som krävs för att få en samrådshandling klar under 
första eller andra kvartalet 2020, (Teknisk chef, klar) 

o Arbeta för mer trygghetsskapande åtgärder inklusive bättre 
gatumiljöer, belysning, trygghetsvakter och kameraövervakning 
i utsatta områden (Säkerhetsansvarig, april) 

o En väntsal för resenärer öppnas i anslutning till stationen och 
finansieras i internbudget, (Teknisk chef, april) 

o Nå effektiviseringar genom inköpskontroll och lagliga 
upphandlingar, (Ekonomichef och ekonom, månadsuppföljning) 

o Översyn och utvärdering kring den beslutade upphandlings- och 
inköpspolicyn (beslutad i KF 2017-04-24) genomförs och 
samverkansavtalet med Klippan och dess enhet ekonomiskt 
utvärderas, (controller, mars) 

o Funktionen upphandlingsstrateg utvärderas, (controller, mars) 
o Till ks i januari återkomma med ett underlag gällande investering 

Nyvångs gruva, tas ej med i nuvarande internbudget, (Teknisk 
chef, april) 

o Den felaktiga budgetposten kommunhus inventarier 4,3 mkr 
hanteras i samband med kompletteringsbudget i början av 2020 
(Ekonomichef och ekonom, april) 

o Till redovisningen i april ta fram förslag på 
effektiviseringar/samordningsvinster för samtliga verksamheter. 
Dessa förslag ska innehålla skarpa åtgärder med ekonomisk 
beräkning vad dessa ger inför 2021, (instruktion utskickad, varje 
avdelningschef ansvarar, avstämning februari) 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 41, forts 
o Att fortlöpande rapportering sker kring budgetföljsamhet per 

nämnd samt kring effektivisering/samordningsvinster på det 
KsAu då månadsuppföljningen presenteras. (hanteras i 
månadsuppföljningen i Stratsys) 

• Organisationsutredningen ej färdigställd 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

15(34) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 42 
 
Åstorps kommuns rapportering av genomförda åtgärder i 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram under 2019 
Dnr KSFD 2020/23 
 
Sammanfattning 
Sveriges kommuner ska årligen återrapportera till vattenmyndigheterna om 
genomförda åtgärder i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som ett led i att 
uppfylla EU:s vattendirektiv. Frågeställningen utgår från de 8 åtgärder som 
riktar sig till kommunerna och berör fyra olika delar av kommunens 
verksamhet: miljötillsyn, dricksvattenskydd och vattenuttag, fysisk planering 
samt dagvatten, vatten- och avloppsplanering. Svar på frågeställningen har 
tagits fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen och NSVA.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Petra Johansson, miljöstrateg, 2020-01-20 
Bilaga 1, Svar på frågor till kommunerna för rapportering av genomförda 
åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen antar förslaget på svar till 
återrapportering av genomförda åtgärder i vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram i sin helhet.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslaget på svar till återrapportering av genomförda 
åtgärder i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram i sin helhet.  
 
Expedieras 
Akten 
Miljöstrateg 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 43 
 
Remissvar på Region Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna 
Skåne 2030 
Dnr KSFD 2019/297 
 
Sammanfattning 
Regionstyrelsen har översänt revidering av Det öppna Skåne 2030 – Skånes 
regionala utvecklings strategi på remiss. Remissen innebär en inbjudan att 
lämna synpunkter, vilket innebär att Åstorps kommun är en frivillig 
remissinstans. Remissvaren ska ha inkommit till senast den 15 februari 2020 
varför ett remissvar från Åstorps kommun bör antas av kommunstyrelsen den 5 
februari. 
 
Åstorps kommuns remissvar lyfter att den reviderade strategin genomsyras av 
ett starkt storstadsfokus och att mindre orters och landsbygds utmaningar 
generellt saknas. Det gäller både i ordval och beskrivningar av målsättningar. 
Områden kring utbildning bör förstärkas så att individer alltid har möjlighet, 
oavsett ålder, att ta del av utbildning. Satsningar på kompetensförsörjning och 
nyföretagande bör förstärkas inom hela Skåne. Avsnittet om miljö är positivt 
men kan förstärkas ytterligare.   
 
En tydligare koppling till Agenda 2030 bör göras samt att det är viktigt att 
förtydliga hur strategin förväntas genomföras och vilka som förväntas göra vad. 
Regionens roll som samordnare i olika frågor skulle kunna vara intressant, 
exempelvis i digitaliseringsfrågor.  
 
Beslutsunderlag 
Remissbrev RUS 191015 
Remiss ”Det öppna Skåne 2030” Skånes regionala utvecklingsstrategi 
Remissvar inklusive bilaga  
Tjänsteskrivelse från Olivia Malmqvist (Hållbarhetsstrateg).  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen antar remissvaret från Olivia Malmgren, 
hållbarhetsstrateg, och översänder det till Region Skåne som Åstorps kommuns 
remissvar. 
 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

17(34) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 38, forts 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar remissvaret från Olivia Malmgren, hållbarhetsstrateg, 
och översänder det till Region Skåne som Åstorps kommuns remissvar. 
 
Expedieras 
Akten 
Hållbarhetsstrateg 
Region Skåne 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 44 
 
Redovisning av väckt ärende av Sverigedemokraterna om återrapportering 
av NSVA om Maglaby/Högalid 
Dnr KSFD 2019/350 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD) väckte ett ärende på kommunstyrelsens sammanträde i 
november om en redovisning av NSVA gällande VA-projekt i Maglaby/Högalid. 
I det väckta ärendet ställdes frågor om hur projektet tidsmässigt och ekonomiskt 
står i förhållande till projektets mål.  
På sammanträdet presenterar Jörgen Wallin, teknisk chef, och Simon Jaldefjord, 
ekonom, status för projektet. 
 
Beslutsunderlag 
Väckt ärende av Sverigedemokraterna om återrapportering av NSVA om 
Maglaby/Högalid 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

19(34) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 45 
 
Försäljning av mark på Södra Industriområdet (Södra delen), del av Broby 
4:21, 4:32, 4:35, 57:1 
Dnr KSFD 2019/364 
 
Sammanfattning 
Södervidden Fastigheter AB har anmält intresse av att förvärva del av Södra 
industriområdet med syftet att uppföra en anläggning till livsmedelsbranschen 
med 50-65 anställda. Köpeavtal är upprättat. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08, § 11 
Översiktlig karta 
Ansökan om markförvärv 
Köpeavtal  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att ge mark- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att genomföra försäljning enligt bifogat 
köpeavtal. 
 
Paul Ericsson (M) yrkar på att ärendet ska återremitteras för att klarlägga 
trafikfrågorna. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) återremissyrkande. 
 
Reino Persson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) återremissyrkande. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) återremissyrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) återremissyrkande med bifallsyrkande 
från Åsa Holmén (L), Roger Nielsen (M) och Nils-Göran Nilsson (KD) mot att 
ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Paul Ericsson (M) begär votering. 
 
Voteringsordning - § 45 
Den som yrkar på att avgöra ärendet under sammanträdet röstar ja, och den som 
bifaller återremissyrkandet röstar nej. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 45, forts 
 
Votering - § 45 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 9 ja-röster och 4 nej-röster 
vilket innebär att ärendet ska avgöras idag. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 45) 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Reino Persson (M) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunsfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge mark- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att genomföra försäljning enligt bifogat 
köpeavtal. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

21(34) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 46 
 
Försäljning av mark på Södra Industriområdet (Norra delen), del av Broby 
4:21, 4:27, 57:1 
Dnr KSFD 2019/365 
 
Sammanfattning 
Södervidden Fastigheter AB har anmält intresse av att förvärva del av Södra 
industriområdet med syftet att uppföra en byggvaruhandel med 8 
heltidsanställda. Köpeavtal är upprättat. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08, § 12 
Översiktlig karta 
Ansökan om markförvärv 
Köpeavtal  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att ge mark- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att genomföra försäljning enligt bifogat 
köpeavtal. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunsfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge mark- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att genomföra försäljning enligt bifogat 
köpeavtal. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 47 
 
Avfallstaxa 2020 
Dnr KSFD 2020/16 
 
Sammanfattning 
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och 
tjänster som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna 
taxor och tjänster i de fem kommuner där NSR ansvarar för insamling av 
hushållsavfall. 
I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art.  
Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika 
informationsåtgärder. 
Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22, § 21 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef, 2020-01-09 
Taxa 2020 - Folder 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anta avfallstaxan 2020 
och att denna börjar gälla från 2020-04-01 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avfallstaxan 2020 och att 
denna börjar gälla från 2020-04-01 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 48 
 
Förändring i kommunstyrelsens organisation 
Dnr KSFD 2020/24 
 
Sammanfattning 
Vid arbetsutskottet den 22 januari 2020 lyftes ett ärende om att ändra 
kommunstyrelsens organisation från 13 ledamöter och 13 ersättare till 11 
ledamöter och 11 ersättare. Då detta är en ändring av reglementet behöver frågan 
behandlas av kommunfullmäktige. Enligt 4 kap 10 § 2 st kommunallagen får 
kommunfullmäktige återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en 
nämnd vid förändringar i nämndorganisationen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-01-23 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-01-22, § 25 
Reglemente för kommunstyrelsen med förslag till ändring 
Dom från Högsta förvaltningsdomstolen, 2016 ref 54 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
reglemente för kommunstyrelsen vilket innebär att kommunstyrelsens 
organisation minskas från 13 ledamöter och 13 ersättare till 11 ledamöter och 11 
ersättare. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar på att avslå ärendet. 
Maria Gottschalk (-) yrkar på att avslå ärendet. 
Jan Hennicks (-) yrkar på att avslå ärendet. 
Åsa Holmén (L) yrkar på att avslå ärendet. 
Roger Nielsen (M) yrkar på att avslå ärendet 
Paul Ericsson (M) yrkar på att avslå ärendet. 
 
Richard Ridwall (S) yrkar bifall till ärendet. 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ärendet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkanden från Richard Ridwall (S) 
och Anton Holmberg (SD) mot avslagsyrkanden från Nils-Göran Nilsson (KD), 
Maria Gottschalk (-), Jan Hennicks (-), Åsa Holmén (L), Roger Nielsen (M), 
Paul Ericsson (M) under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

24(34) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 48, forts 
Maria Gottschalk (-) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Den som yrkar bifall till ordförandes yrkande röstar ja, och den som yrkar på att 
avslå ärendet röstar nej. 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster 
vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 48) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
reglemente för kommunstyrelsen vilket innebär att kommunstyrelsens 
organisation minskas från 13 ledamöter och 13 ersättare till 11 ledamöter och 11 
ersättare. 
 
Reservationer 
Maria Gottschalk (-) och Jan Hennicks (-) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 49 
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om att kommunstyrelsen ges 
skriftlig återkoppling vartannat möte kring de olika aktuella byggnationer 
som finns/är planerade i kommunen 
Dnr KSFD 2019/142 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen väckte 2019-05-02 ett ärende i kommunstyrelsen om att 
kommunstyrelsen ges skriftlig återkoppling vartannat möte kring de olika 
aktuella byggnationerna som finns eller är planerade i kommunen. 
Åstorpsalliansen vill se redovisningar avseende Haganässkolan, 
Evenemangshallen och Tingdalsskolan med tillhörande idrottshall. I den 
skriftliga redovisningen ska det framgå en översiktlig tidsplan där det framgår 
var vi står, vilka nästa steg som ska tas är och när dessa förväntas att tas.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-05 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2019-12-13 
Väckt ärende från Åstorpsalliansen (M, L, KD) om skriftlig återrapportering 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2019-05-02 § 129 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att: 
Kommunstyrelsen ges skriftlig återkoppling vartannat möte kring de olika 
aktuella byggnationer som finns/är planerade i kommunen. Redovisningar avser 
Haganässkolan, Evenemangshallen och Tingdalsskolan med tillhörande 
idrottshall. Det vi vill se är en översiktlig tidsplan, där det framgår var vi står, 
vilka nästa steg som ska tas är, samt när dessa förväntas att tas. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till det arbetsutskottets förslag. 
Jan Hennicks (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Roger Nielsen (M), Jan 
Hennicks (-), Paul Ericsson (M), Nils-Göran Nilsson (KD), Åsa Holmén (L), 
Maria Gottschalk (-) under proposition och finner att detta bifalles. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 49, forts 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ges skriftlig återkoppling vartannat möte kring de olika 
aktuella byggnationer som finns/är planerade i kommunen. Redovisningar avser 
Haganässkolan, Evenemangshallen och Tingdalsskolan med tillhörande 
idrottshall. Det vi vill se är en översiktlig tidsplan, där det framgår var vi står, 
vilka nästa steg som ska tas är, samt när dessa förväntas att tas. 
 
Expedieras 
Akten 
Lokalstrateg 
BFAB 
 
 
 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 50 
 
Väckt ärende av Roger Nielsen (M) – om att offentliggöra 
Kommunstyrelsens sammanträden med vissa gällande ordningsföreskrifter 
Dnr KSFD 2019/259 
 
Sammanfattning 
Roger Nielsen (M) väckte för Åstorpsalliansen ett ärende om att offentliggöra 
kommunstyrelsens sammanträden för allmänheten. I ärendet önskas att 
kommunstyrelsens öppna sammanträden ska följa samma förutsättningar som 
socialnämndens avseende möjlighet för att allmänheten ska kunna sitta med och 
lyssna, samt att 15 minuters frågestund för allmänheten ska finnas. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08 § 8 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2019-12-13 
Väckt ärende KsAu från Roger Nielsen (M) 
Öppna sammanträden KFN 
Motion från Liberalerna om frågestund i nämnd och styrelser före viktiga beslut 
1999-02-04 
Protokoll från Kommunfullmäktige 1999-05-31 § 48 
Protokoll från Kommunfullmäktige 1999-05-31 § 49 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsens sammanträde fortsatt ska vara 
stängda för allmänheten, med samma regler som gäller för närvarande. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till det väckta ärendet om att offentliggöra 
kommunstyrelsens sammanträden. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till det väckta ärendet. 
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till det väckta ärendet. 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till det väckta ärendet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot bifallsyrkanden till det väckta ärendet från 
Roger Nielsens (M), Åsa Holmén (L), Maria Gottschalk (-) och Paul Ericsson 
under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Åsa Holmen (L) begär votering. 
 
Voteringsordning - § 50 
Den som yrkar bifall till ordförande yrkande röstar ja, och den som yrkar bifall 
till det väckta ärendet röstar nej. 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 50, forts 
Votering - § 50 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster 
vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 50). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Att kommunstyrelsens sammanträde fortsatt ska vara stängda för allmänheten, 
med samma regler som gäller för närvarande. 
 
Reservationer 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
Maria Gottschalk (-) reserverar sig mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 51 
 
Delegationsärenden 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2019-12-14 – 2020-01-15 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar delegationsärendena till protokollet. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 52 
 
Anmälningsärenden 
Intern kontroll Bildningsnämnden - Uppföljning 2019 Dnr: BIN 2019/179 
 
Intern kontroll Bygg- och miljönämnden - Uppföljning 2019 Dnr: BMND 
2019/1 
 
Beslut om antagande av detaljplan Persiljan 13 m.fl. Bmn § 4 2020-01-20 Dnr: 
2017/99  
 
Protokoll Delegationsmöte 5. 2019-11-21 Dnr: 2019/128 
 
Protokoll Styrelsemöte 7 - 2019-11-22 NSR AB Dnr: 2019/128 
 
Protokoll Styrelsemöte 7- 2019-11-22 Vera Park Circularity AB Dnr: 2019/128 
 
Protokoll från extra bolagsstämma i NSVA, bilagor 1-5, Dnr:2019/200 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar anmälningsärendena till protokollet. 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 53 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Anton Holmberg (SD) om incidenter i 
Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2020/32 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD) väcker ett övrigt ärende om incidenter i Åstorps kommun. 
I ärendet framgår följande:  
Idag är vi inne i årets andra månad. Därmed vore det trevligt om man kunde läsa 
om färdiga projekt inom Åstorps kommun, till exempel en färdigbyggd 
Haganässkola, en Arrangemangshall i bruk eller en ny sporthall. Beklagligt är 
inte detta fallet när man läser om händelser i Åstorps kommun. Istället möts man 
av sorglig läsning när ungdomar säljer droger, eskalerande våld och kriminalitet 
när unga vuxna blir rånade i sina hem eller när människor blir knivskurna under 
Bolibompas sändningstid. Detta är riktigt fruktansvärda händelser man läser om 
i Åstorps kommun. 
 
Yrkanden: 

• Att berörd förvaltning och tjänsteman får i uppdrag att presentera fram en 
lägessituation om hur det ser ut i Åstorps kommun 

• Att berörd förvaltning och tjänsteman presenterar ett handlingsprogram 
för hur kommunen tänker agera i de olika tragiska incidenter som ägt 
rum den senaste tiden 

• Att det lokala brottsförebyggande rådet kallas till kommunstyrelsen för 
att avlägga rapport gällande rådande incidenter 

• Att kommunstyrelsen ställer sig bakom en skyndsam inbjudan till våra 
kommunpoliser och som får presentera information inför 
kommunstyrelsen med hänsyn till de nyligen inträffade situationer och 
gemensamma planerade åtgärder 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet väckts och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen   



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 54 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åsa Holmén (L) om 
organisationsutredningen 
Dnr KSFD 2020/45 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) väcker ett övrigt ärende om organisationsutredningen. 
I ärendet framgår följande: 
Beslut om fortsatt utredning av en gemensam organisatorisk 
kommunförvaltning, ärende på KS 2018-11-28. Med följande utgångspunkt: 
 
Frågeställningar som skulle undersökas i genomlysning av organisationen var 
bland annat: 
 
Hur skall vår kärnverksamhet utformas, styras och stödjas? 
Hur skall vår stödverksamhet utformas? 
Upphandlade konsulter Björn & co Jung konsult och ledarskap, har genomlyst 
organisationen och skrivit en rapport. Rapporten skulle presenteras på 
Kommunstyrelsen den 4 juni 2019, men så har inte skett. Varför har inte 
rapporten delgetts sin uppdragsgivare och politiskt behandlats? 
 
Yrkanden: 

• Att Kommunstyrelsen får ta del av slutredovisningen av organisationen 
kring kommunförvaltning och beslutsförslag tas fram.     

• Att KS delges kostnader för framtagandet av rapporten. Totala 
konsultkostnader, tidsplan, uppdragstid, samt uppdragsdirektiv och 
förändringar av uppdrag. 

• Att ovan punkter behandlas som ett ärende vid KS den 4 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet väckts och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen   
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 55 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om 
detaljplan Prästamarken, Kvidinge 
Dnr KSFD 2020/46 
 
Sammanfattning 
Beslutet om att bygga villor och förskola på Prästamarken fattades i total 
enighet redan 2012 genom antagen Översiktsplan. Jordbruksmarken köptes in 
2017 på våren och beslut om detaljplanläggning kom strax därefter. Den 4 
oktober 2017 beslutade Kommunstyrelsen om planbesked för Kvidinge 
nordväst, markområdet mellan Kvidinge station och naturreservat 
Prästamarken.      
Sedan en tid tillbaka pågår arbetet med detaljplan på området mellan Kvidinge 
station och Prästmarken naturreservat, där planen är att utöver bostäder inrätta 
en ny förskola.  Utifrån beslut i Kommunstyrelsens internbudget initierades 
nödvändig planläggning och VA-utredning för Prästamarken. Vi efterlyser 
besked kring process, ärendegång och tidsplan för område Prästamarken. 
 
När tillträde kommunen fastigheten del av Seretsehus 1:1? 
 
Har företag upphandlats av tekniska kontoret för arkeologisk förundersökning 
och när ska denna vara slutförd? 
 
Yrkanden: 

• Att bryta ut de områden där det inte förekommer några arkeologiska 
förundersökningar och påbörja planlägga området för 
bostäder/villatomter. 

• Att påbörja planarbete för en ny förskola på området eventuellt närmare 
kyrkan, där det idag inte förekommer några arkeologiska 
förundersökningar.   

• Att redovisa till KS vilka eventuella ytterligare resurser som krävs för 
en samrådsbehandling klar under första eller andra kvartalet 2020. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet väckts och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen  
 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Ks § 56 
 
Information om styrelsemöte med Familjen Helsingborg och 
kommunchefsrekrytering 
 
Sammanfattning 
Ordförande informerar om: 

• Styrelsemöte med Familjen Helsingborg 
o Diskussion om en framtida stadsmässa H22, där man kommer att 

arbeta med att visa framtiden, innovationer, ny teknik och 
utveckling. Man har skickat ett uppdrag till alla kommunchefer 
om hur den egna kommunen skulle kunna vara delaktiga i 
mässan.  

o Projektidéer från Familjen Helsingborg, t.ex. naturturism inom 
Rönne å, Kommunala mikrotjänster, YH-accelerator, AF-frågan,  

o Kollektivtrafikstrategi inom familjen, utvecklingsområde. 
• Kommunchefsrekryteringen 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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