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KOMMUNSTYRELSEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Plats och tid Kommunhuset Björnkullasalen, klockan 18:00 – 21:39 
Ajournering 19:44 – 20:05 

Beslutande Se närvarolista. 
Övriga deltagare Amer Lukac, nämndsekreterare, §§ 57 – 73 

Anna Falkenstam, tf. kommunchef/ekonomichef, §§ 57 – 73 
Jörgen Wallin, teknisk chef, §§ 57 – 73 
Merih Özbalci, administrativ chef, §§ 57 – 73 
Simon Jaldefjord, ekonom, §§ 57 – 63 
Karolina Håkansson, HR-chef, §§ 57 – 63 
Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef, §§ 57 – 63 
Annika Tublén, controller, §§ 57 - 62 
Fredrik Paulsson, utvecklingsstrateg, §§ 57 – 61 
Olivia Malmqvist, hållbarhetsstrateg, §§ 57 – 60 
Niklas Andersson, planarkitekt, §§ 57 – 60 

 

Plats och tid för 
justering 

 
Stationshuset, måndagen den 9 mars, klockan 9:00 

   
 
 
   

Sekreterare Amer Lukac, §§ 57 – 73 
 

  
 
 
   

Ordförande Ronny Sandberg (S)  
   
   

    
Justerande Reino Persson (S)  

      
 
 

Justerande Rolf Lundqvist (SD)  



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

 
NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 63 
Sluten 

omröstning 
§ 66 

ORDINARIE 

  

Har avlagt röst Ja Nej Avstår 

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

Vakant       
Tina Christensen (S) ---      

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

SD       
Maria Gottschalk (-) X X Ja   X 

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

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

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

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

ERSÄTTARE       
S+C+V       

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

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

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

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  20 13 13 10 2 1 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Ks § 57  Godkännande av dagordning ......................................................................4 
Ks § 58  Frågestund för allmänheten ........................................................................5 
Ks § 59  Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om att kommunstyrelsen 

skapar förutsättningar för ungdomsrådet ....................................................6 
Ks § 60  Svar på väckt ärende av Anton Holmberg (SD) angående 

prioriteringsordning bland detaljplaner ......................................................7 
Ks § 61  Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen och dess förvaltning ..............8 
Ks § 62  Kommunchefen informerar .......................................................................10 
Ks § 63  Kommunchefsrekrytering .........................................................................11 
Ks § 64  Verksamhetsområde för kommunalt vatten/spill- och dagvatten .............13 
Ks § 65  Motion från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L), och Hans 

Sundström (KD) – Digitalisering av KF-möten .......................................14 
Ks § 66  Flaggpolicy ...............................................................................................15 
Ks § 67  Utbetalning av partistöd 2020 ...................................................................17 
Ks § 68  Val av ersättare till kommunala pensionärsrådet ......................................18 
Ks § 69  Remissvar på förslag till ÖP – Helsingborgs kommun .............................19 
Ks § 70  Delegationsärenden ...................................................................................20 
Ks § 71  Anmälningsärenden ..................................................................................21 
Ks § 72  Övriga ärenden – Väckt ärende av Åsa Holmén (L) fråga angående 

hantering av lokalförsörjningsplanen .......................................................22 
Ks § 73  Övriga ärenden – Väckt ärende av Jan Hennicks (-) om 

kommunkoncernens fastighetsbestånd .....................................................23 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 57 
 
Godkännande av dagordning 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att dagordningen justeras så att ärendet 
”Kommunchefsrekrytering” flyttas fram och hanteras efter ”Kommunchefen 
informerar”. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att väcka ett övrigt ärende om ”fråga angående 
hantering av lokalförsörjningsplanen”. 
 
Jan Hennicks (-) yrkar på att väcka ett övrigt ärende om ”kommunkoncernens 
fastighetsbestånd”.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med ovan justeringar. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 58 
 
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 inte finns närvarande utgår punkten från dagordningen.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 59 
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om att kommunstyrelsen 
skapar förutsättningar för ungdomsrådet 
Dnr KSFD 2019/28 
 
Sammanfattning 
2019-10-02 väckte Åstorpsalliansen (M, L, KD) ett ärende om att 
kommunstyrelsen genom sitt arbetsutskott (KsAu) ska skapa förutsättningar för 
ungdomsrådet tillsammans med bildningsnämndens arbetsutskott (BinAu). KsAu 
och BinAu ska ta fram följande: 

• Hur rådet ska organiseras framöver från januari 2020, vilket politiskt 
organ som ska utgöra referensgrupp till rådet och hur tjänstemannastödet 
ska se ut samt att revidera och förtydliga tidigare riktlinjer och 
reglemente för vidare beslut i kommunfullmäktige. 

• Budget för rådet 
• Arbetssätt och struktur 
• Framtida handlingar och protokoll läggs på hemsidan 
• Rådets medlemmar publiceras på kommunens hemsida och på den 

enskilda skolans hemsida 
• Avrapportering och vidare ställningstagande vid kommunstyrelsens 

decembermöte 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 35 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2020-01-13 
Reglemente för Åstorps ungdomsråd (Antaget 2018-09-24, § 163) 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen anser ärendet besvarat. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet anses besvarat. 
 
Expedieras 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 60 
 
Svar på väckt ärende av Anton Holmberg (SD) angående 
prioriteringsordning bland detaljplaner 
Dnr KSFD 2019/264 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte haft förutsättningar att handlägga 
detaljplaner i tillräcklig omfattning som önskats av politiker, företag och 
allmänhet. Detta har resulterat i ett stort behov av prioritering bland uppdragen. 
Under 2019 tillsköts resurser så ytterligare en planarkitekt kunde anställas. 
Detta tillskott innebär att plankontoret numera klarar hantera de detaljplaner 
som önskas och att det därmed inte behövs någon politisk prioritering av 
detaljplaneärendena.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 35 
Tjänsteskrivelse från Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef, 2020-02-07 
Pågående detaljplanearbeten 2020-02-10 – Arbetsmaterial 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2019-09-11 § 233 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att ingen prioriteringsordning görs samt att anse ärendet 
besvarat. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ingen prioriteringsordning görs samt att ärendet 
anses besvarat. 
 
Expedieras 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 61 
 
Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen och dess förvaltning 
Dnr KSFD 2020/43 
 
Sammanfattning 
Årsredovisningen för kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen 
beskriver förvaltningens verksamhetsberättelse, ekonomiska resultat och 
måluppfyllnad. För kommunstyrelsen och dess förvaltning uppgick 
nettokostnaderna under 2019 till 77,2 miljoner kronor, vilket avviker positivt 
från budget med 3,1 miljoner kronor. 
I bedömningen av måluppfyllnaden redogörs för hur väl kommunens 
fokusområden och kommunstyrelsens nämndsmål har uppnåtts, grundat på en 
uppföljning av resultat, indikatorer och genomförda aktiviteter.  
 
Målsättningarna inom fokusområdena bedöms enligt följande:  
Ökad sysselsättningsgrad - uppfyllt,  
Hållbart samhälle - delvis uppfyllt,  
Förbättra framtiden för barn unga och äldre - delvis uppfyllt, 
Attraktiv arbetsgivare - nära att bli uppfyllt, 
Service och bemötande - uppfyllt 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 30 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, t.f. kommunchef, Fredrik Paulsson, 
utvecklingsstrateg och Simon Jaldefjord, förvaltningsekonom, 2020-02-10 
Årsredovisning 2019 för kommunstyrelse och kommunstyrelseförvaltning  
Tekniska kontorets investeringsuppföljning 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på godkänna upprättad årsredovisning 2019 för 
kommunstyrelsen och dess förvaltning, med justeringen att under avsnitt om 
service och bemötande, ändra måluppfyllelsen till ”nära uppfyllt”. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättad årsredovisning 2019 för 
kommunstyrelsen och dess förvaltning, med justeringen att under avsnitt om 
service och bemötande, ändra måluppfyllelsen till ”nära uppfyllt”.
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 61, forts 
 
Protokollsanteckning 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 62 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2020/8 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, tf. kommunchef informerar om: 

• Utvärdering av Lean-arbetet 
• Internbudget 2020 KS: upphandlings- och inköpspolicyn och 

utvärdering upphandlingsstrateg 
• Organisationsutredning 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 63 
 
Kommunchefsrekrytering 
Dnr KSFD 2019/170 
 
Sammanfattning 
Rekryteringsfirman ROI vann upphandling om att hantera att rekrytering av 
kommunchef till Åstorps kommun. Tjänsten till kommunchef hade cirka 60 
sökande varav 20 ansågs uppfylla kravprofilen. Av dessa valdes ett antal ut för 
vidare intervjuer som slutligen landade i att 2 kandidater valdes ut och som 
presenterades för intervjugruppen som bestod av kommunens övergripande 
ledningsgrupp, kommunstyrelsens arbetsutskott samt fackliga parter. 
Intervjugruppen träffade kandidaterna och av dessa två valde man att föreslå för 
kommunstyrelsen att anställa Jonas Jönsson, som kommunchef.  
 
Beslutsunderlag 
CV Jonas Jönsson 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anställa Jonas Jönsson som kommunchef i Åstorps 
kommun, samt att: 

• HR-chefen får i uppdrag att förhandla fram ett anställningsavtal som 
innefattar en tillsvidareanställning med en avslutningsklausul, 

• detta ska ske i dialog med ordförande och 2:e vice ordförande. 
 
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Roger Nielsen (M) avstår ifrån att delta i beslut. 
Åsa Holmén (L) avstår ifrån att delta i beslut. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar på att avslå ärendet. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) avstår ifrån att delta i beslut. 
Paul Ericsson (M) avstår ifrån att delta i beslut. 
  
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Maria Gottschalk (-) 
mot Anton Holmbergs (SD) avslagsyrkande under proposition och finner att 
ordförandes yrkande bifalles. 
 
Anton Holmberg (SD) begär votering. 
 
Voteringen avser anställning och genomförs med slutet förfarande (5 kap. § 54 
kommunallagen (2017:725)). 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 63, forts 
Voteringsordning – § 63 Sluten omröstning 
Den yrkar bifall till ordförandes yrkande skriver ”Ordförandes förslag” på 
röstsedeln och den som yrkar avslag till ärendet skriver ”Avslag”. 
 
Votering – § 63 Sluten omröstning 
Justeringspersonerna utses som rösträknare. 
 
Rösterna skrivs på tomma röstsedlar och läggs, vikta på mitten, i en tom valurna 
som visats upp innan förslutning. 
 
Ledamöterna och de tjänstgörande ersättarna avger sin röst i den ordning som de 
läses upp. När sista rösten lagts in öppnas urnan och rösträknarna kontrollerar att 
samtliga 13 röster har avlagts. 
 
Omröstningen utfaller med följande resultat: 
Ordförandes förslag – 7 stycken. 
Avslag – 2 stycken. 
Blanka röstsedlar – 4 stycken. 
Detta innebär att ordförandes förslag vinner bifall.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Jonas Jönsson som kommunchef i Åstorps 
kommun, samt att: 

• HR-chefen får i uppdrag att förhandla fram ett anställningsavtal som 
innefattar en tillsvidareanställning, med en avslutningsklausul, 

• detta ska ske i dialog med ordförande samt 2:e vice ordförande. 
 
Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning. 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning. 
 
Expedieras 
Akten 
HR-chef 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 64 
 
Verksamhetsområde för kommunalt vatten/spill- och dagvatten 
Dnr KSFD 2020/48 
 
Sammanfattning 
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster (LAV) skall det finnas verksamhetsområden för vatten, 
spillvatten och dagvatten.  
Senaste fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 
2016-08-29. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 39 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef, 2020-02-10 
Kartbilagor över Djäknelyckan, Hammars väg och Grytevad. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att fastställa nytt förändrat 
verksamhetsområde för VA enligt kartbilagor. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
  
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa nytt förändrat 
verksamhetsområde för VA enligt kartbilagor. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 65 
 
Motion från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L), och Hans 
Sundström (KD) – Digitalisering av KF-möten 
Dnr KSFD 2019/27 
 
Sammanfattning 
2019-01-28 väcktes en motion av Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) 
och Hans Sundström (KD) om Digitalisering av KF-möten. Motionen framför 
upplevda problem med oklarheter kring ärendegång, talarlista samt 
omröstningar vid fullmäktigemöten. Detta bör man, i motionens mening, ta på 
allvar både ur kostnadsperspektiv och tidsåtgång då det nuvarande systemet 
uppfattas som osäkert och ineffektivt. 
För att effektivisera voteringsprocessen föreslår motionen att Kommunstyrelsen 
ska utvärdera inköp av digitalt voteringssystem. I motionen framgår följande 
att-sats: 
Att ärendet att utvärdera ett inköp av digitalt voteringssystem lyfts till KS för 
att vidare beredas. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 33 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-02-10 
Motion från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L), Hans Sundström (KD), 
2019-01-28 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Expedieras  
Akten 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 66 
 
Flaggpolicy 
Dnr KSFD 2020/17 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade beslut om att bifalla en motion med avsikten att 
det ska tas fram en flaggpolicy för Åstorps kommun. Flaggpolicyn beskriver 
generellt hur flaggning ska ske samt vilka flaggor som det ska flaggas med. 
Utgångspunkten för flaggpolicyn är de flaggregler som finns för flaggning med 
svenska flaggan och de flaggdagar som beslutas av regeringen, men 
kompletteras med andra flaggor och flaggdagar som Kommunfullmäktige 
beslutar ska vara med.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 34 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-01-02 
Förslag till flaggpolicy 
Protokoll från Kommunfullmäktige, 2019-09-30, § 137 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 
flaggpolicy i sin helhet. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar på att avslå förslaget. 
 
Maria Gottschalk (-) avstår från att delta i beslut. 
 
Richard Ridwall (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Richard Ridwall (S) och 
Mikael Mårtensson (S) mot Anton Holmbergs (SD) avslagsyrkande under 
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Anton Holmberg (SD) begär votering. 
 
Voteringsordning – § 66 
Den som yrkar bifall till ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller 
Anton Holmbergs (SD) avslagsyrkande röstar Nej.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 66, forts 
Votering – § 66 
Votering genomförs med upprop och utfaller med 10 Ja-röster, 2 Nej-röster och 
1 som avstår från att rösta. 
För att se hur ledamöterna röstat se omröstningsbilaga (§ 66). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till flaggpolicy i 
sin helhet. 
 
Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 67 
 
Utbetalning av partistöd 2020 
Dnr KSFD 2020/55 
 
Sammanfattning 
I enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska beslut om att betala ut 
partistöd fattas av fullmäktige minst en gång per år. Stödet ska uteslutande 
användas till den partiverksamhet som är knuten till Åstorps kommun. 
Mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala 
demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges 
in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Det 
parti som får partistöd ska utse en särskild granskare som ska granska om 
redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.  
Samtliga partier har inkommit med en redovisning för 2018 förutom 
Vänsterpartiet då inget partistöd betalades ut till Vänsterpartiet under 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 37 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-02-05 
Redovisning av partistöd för Centerpartiet 
Redovisning av partistöd för Miljöpartiet 
Redovisning av partistöd för Sverigedemokraterna 
Redovisning av partistöd för Moderaterna 
Redovisning av partistöd för Liberalerna 
Redovisning av partistöd för Kristdemokraterna 
Redovisning av partistöd för Socialdemokraterna 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att partistöd ska betalas ut 
till samtliga partier under 2020 i enlighet med reglementet för kommunalt 
partistöd. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att partistöd ska betalas ut till 
samtliga partier under 2020 i enlighet med reglementet för kommunalt partistöd. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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18(23) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 68 
 
Val av ersättare till kommunala pensionärsrådet 
Dnr KSFD 2020/10 
 
Sammanfattning 
Eftersom Siv Wetterlöv inte längre representerar SPF Seniorerna Klinten i 
Kommunala Pensionärsrådet har organisationens valberedning föreslagit Monica 
Glans som ersättare. 
Enligt kommunala pensionärsrådets reglemente ska kommunstyrelsen fastställa 
ledamöter efter förslag från pensionärsorganisationerna.  
 
Beslutsunderlag 
Mejl från Lena Johansson, sekreterare SPF Seniorerna Klinten 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att Monica Glans väljs in i kommunala pensionärsrådet som 
ersättare för SPF Seniorerna Klinten. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Utser Monica Glans, SPF Seniorerna Klinten, som ersättare i KPR. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunala pensionärsrådet 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 69 
 
Remissvar på förslag till ÖP – Helsingborgs kommun 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommun har tagit del av Helsingborgs samrådsförslag till ny 
Översiktsplan. Övergripande strukturer och ställningstaganden går i linje med 
Åstorps kommuns tankar och idéer för framtiden. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på remissvar till förslag på ÖP Helsingborgs kommun 
ÖP20201 - Samrådshandling 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på anta remissvaret som Åstorps kommuns yttrande över 
Helsingborgs kommuns förslag till översiktsplan. 
 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar på att avslå ärendet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Rolf Lundqvists (SD) avslagsyrkande under 
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar remissvaret som Åstorps kommun yttrande över 
Helsingborgs kommuns förslag till översiktsplan. 
  
Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 70 
 
Delegationsärenden 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2019-01-14 – 2020-02-15 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar delegationsärendena till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 71 
 
Anmälningsärenden 
Beviljad ansökan om projektstöd för Naturturism Rönne å och Ringsjöarna - 
Förstudie Dnr: AVT 2020-30 
 
Lagakraftbevis för Persiljan 13 m.fl. Dnr: 2017-99 
Planbeskrivning Persiljan 13 Dnr: 2017-99 
Plankarta Persiljan 13 Dnr: 2017-99 
 
Beslut 2020-02-26 från Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 2194-20, avseende 
laglighetsprövning enl kommunallagen; nu fråga om inhibition Dnr 2018/151 
 
Protokoll från NSVA, Nr 1/2019, 2019-03-14, §§ 1-12 Dnr: 2019/200 
Protokoll från NSVA, Nr 3/2019, 2019-06-14, §§ 1-11 Dnr: 2019/200  
Protokoll från NSVA, Nr 4/2019, 2019-10-04, §§ 1-11 Dnr: 2019/200 
Protokoll från NSVA, Nr 5/2019, 2019-11-29, §§ 1-11 Dnr: 2019/200 
 
Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om psykisk hälsa, Dnr: 2020/37 
 
Intern kontroll år 2020, Överförmyndarnämnden 4K Dnr: 2020/41 
 
Uppföljning intern kontroll år 2019, Överförmyndarnämnden 4K Dnr: 2020/40 
Servicerapport 2019, Åstorps kommun Dnr: 2020/44 
Kommunens Kvalitet i Korthet år 2019, Kommunspecifik rapport 2019 Dnr: 
2020/44 
 
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2020-02-17, § 20 Dnr: 2020-50 
Årsredovisning Bygg- och miljönämnden 2019 Dnr: 2020-50 
 
Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om Strategi för genomförande av Vision E-hälsa 2025 
Dnr 2020/54 
  
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-18 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2020-01-23 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar anmälningsärendena till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 72 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åsa Holmén (L) fråga angående 
hantering av lokalförsörjningsplanen 
Dnr KSFD 2020/82 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) ställer en fråga om lokalförsörjningsplanen och hur kommunen 
arbetar med densamma. 
 
Anna Falkenstam, tf. kommunchef besvarar frågan på sittande möte. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Frågan anses besvarad. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-04 

Ks § 73 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Jan Hennicks (-) om 
kommunkoncernens fastighetsbestånd 
Dnr KSFD 2020/83 
 
Sammanfattning 
Jan Hennicks (-) väcker ett övrigt ärende om att kommunstyrelsen ges en 
förteckning på kommunkoncernens samtliga fastigheter samt information om 
dess bokförda värden. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen till beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
BFAB 
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