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Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 25 

januari 2021 klockan 18:30 för behandling av följande ärenden:  

 

1. Kommunfullmäktiges öppnande 

2. Godkännande av kallelse 

3. Upprop av ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare 

4. Godkännande av föredragningslista 

5. Val av två ledamöter att justera protokollet samt beslut om tidpunkt 

och plats för protokollets justering 

6. Eventuella avsägelser/val 

7. Eventuella nyinkomna frågor 

8. Eventuella nyinkomna interpellationer 

9. Reglemente för Socialnämnden 

10. Reglemente för Bygg- och miljönämnden 

11. Motion från (M) och (KD) - Ytterligare krav vid beviljande av 

ekonomiskt bistånd samt framtagande av handlingsplan 

12. Borgensram för kommunala aktiebolagen från och med 1 januari 2021 

13. Motion (SD) - Omorganisera bort kultur- och fritidsnämnden 

14. Motion (SD) Kommunalt ställningstagande för vilda djur på cirkusar 

15. Prissättning, villatomter söder om Boulevarden Kvidinge 

16. Eventuella nyinkomna motioner 

17. Anmälningar/delgivningar 

 

Bitten Mårtensson Merih Özbalci 

Ordförande Kommunsekreterare  

 

Kallelsen med handlingarna finns på kommunens webbsida, www.astorp.se/kf 

och på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp från den 18 januari.  

 

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, men beakta följande: 

 

 

Med anledning av rådande situation med covid-19 vill vi betona de allmänna 

rekommendationer som råder i landet och som ni kan läsa mer om på 

www.krisinformation.se  

 Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld eller uppvisar 

andra symtom 

 Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus 

 Undvik sociala kontakter om du är över 70 år 

För att sprida ut de som är närvarande i salen kommer allmänheten placeras 

uppe på balkongen. Vi ser gärna att ni använder handspriten som finns 

utplacerade på flera ställen i lokalerna. Följ anvisningarna som ges vid mötet. 

ÅSTORP 

http://www.astorp.se/kf
http://www.krisinformation.se/


 

 

 

 

 
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042- 506 23 

Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

2(2) 

För gruppmöten har rum reserverats i Kulturhuset Björnen från klockan 17:30 

enligt följande: 

 För Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet cafeterian 

 För Sverigedemokraterna grupprummet i källaren 

 För Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna stora 

konferensrummet på andra våningen 

 

För detaljer kring grupprum eller om det behövs fler grupprum, kontakta 

kommunkansliet 042-640 13. 

 

Tillhörande bilagor: 

Inga extra bilagor 

 

Om ni inte har fått någon av ovanstående bilagor ber vi er kontakta 

administrativa enheten omgående via telefon 042 – 640 13. Alternativt kan ni 

skicka e-post till kommunstyrelseforvaltningen@astorp.se  

mailto:kommunstyrelseforvaltningen@astorp.se


 

 

 

 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

Datum för anslagets uppsättande 2021- 

Datum för anslagets nedtagande 2021- 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

    

    

    

Underskrift Merih Özbalci 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-01-25 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 –  

Ajournering  

Beslutande Se bilaga 

Övriga deltagare Merih Özbalci, administrativ chef, §§ 1 -   

Jonas Jönsson, kommunchef, §§ 1 -   

 

 

Utses att justera   

Plats och tid  

      

      

      

Sekreterare Amer Lukac §§ 1 –  

   

 

 

   
     

Ordförande Bitten Mårtensson (S)   

   

 

 

 

  

  

  

      

Justerande   

 

 

ÅSTORP 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

 

Paragraf Ärende 

Kf § 1  Godkännande av kallelse 
Kf § 2  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 3  Eventuella avsägelser/val 
Kf § 4  Eventuella nyinkomna frågor 
Kf § 5  Eventuella nyinkomna interpellationer 
Kf § 6  Reglemente för Socialnämnden 
Kf § 7  Reglemente för Bygg- och miljönämnden 

Kf § 8  Motion från (M) och (KD) - Ytterligare krav vid beviljande av 

ekonomiskt bistånd samt framtagande av handlingsplan 
Kf § 9  Borgensram för kommunala aktiebolagen från och med 1 januari 

2021 
Kf § 10  Motion (SD) - Omorganisera bort kultur- och fritidsnämnden 
Kf § 11  Motion (SD) Kommunalt ställningstagande för vilda djur på 

cirkusar 
Kf § 12  Prissättning, villatomter söder om Boulevarden Kvidinge 
Kf § 13  Eventuella nyinkomna motioner 
Kf § 14  Anmälningar/delgivningar 
FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR 
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Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

 

  N
är

v
ar

o
 

  

Namn Ledamöter 

  

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Wiveca Andreasson (M)        

Annica Vink (C)        

Åsa Holmén (L)        

Hans Sundström (KD)        

Ronny Sandberg (S)        

Johan Bergqvist (V)        

Maria Gottschalk (-)        

Jan Karlsson (M)        

Murat Özbalci (C)        

Mattias Jonsäter (L)        

Isabella Dzanko (S)        

Peter Lindberg (SD)        

Martin Sjöström (M)        

Ioana Cimpoeru (S)        

Richard Mattson (SD)        

Joakim Sandberg (M)        

Menaid Nocic (S)         

Sten Hugosson (SD)        

Roger Nielsen (M)        

Lennart Fredriksson (S)        

Nikki Arvidsson (SD)         

Othman Al Tawalbeh (S)        

Rolf Lundqvist (SD)        

Gun Friberg (S)        

Marcus Möller (SD)        

Dafina Lugici (S)        

Anna-Lena Olsson (SD)         

Anton Holmberg (SD)        

Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.        

Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf.        

Bitten Mårtensson (S) ordf.         

        

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktige ledamöter  

och ersättare samt 

omröstningsbilaga 

ÅSTORP 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

 

Namn Ersättare N
är

v
ar

o
 

  

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Patrik Selemba        

Amelie Stenqvist        

Ulf Söderström        

        

(C)        

Ebba Kroon        

Bertil Wemmert        

        

(L)        

Bodil Hellberg         

Monica Glans        

        

(KD)        

Barbro Nielsen        

Nils-Göran Nilsson        

        

(S)        

Mikael Mårtensson         

Linda-Marie Camper        

Florian Bobocea         

Kerstin Andersson        

Richard Ridwall        

        

(V)        

Gunilla Pellinen        

Sven Ohlsson        

        

(SD)        

Marika Lindberg        

Jan Hennicks (-)         

Glehn Edman        

Tony Wiklander        

Harri Rosqvist        

        

 

ÅSTORP 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Kf § 1 

 

Godkännande av kallelse 

Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 

12 januari 2021 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 

samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 

Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 15 januari 

2021. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 

ÅSTORP 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Kf § 2 

 

Godkännande av föredragningslistan 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

  

 

ÅSTORP 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Kf § 3 

 

Eventuella avsägelser/val  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

ÅSTORP 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Kf § 4 

 

Eventuella nyinkomna frågor 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

ÅSTORP 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Kf § 5 

 

Eventuella nyinkomna interpellationer 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 

ÅSTORP 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Kf § 6 

 

Reglemente för Socialnämnden 

Dnr KSFD 2020/387 

 

Sammanfattning 

I dagsläget ansvarar socialnämnden för handläggning och tillsyn enligt 

alkohollagen medan motsvarande ansvar för tobak är organiseras under 

bygg- och miljönämnden. Lagstiftningen kring alkohol och tobak är snarlika 

och förvaltningarna anser att det finns samordningsvinster med att en snarlik 

lagstiftning ligger under en och samma nämnds ansvarsområde. Det är 

kommunfullmäktige som beslutar om nämndernas verksamhetsformer och 

ansvar. I alkohollagen pekas "kommunen" ut som tillståndsgivande 

myndighet. Då ingen nämnd är utpekad i lag att handha denna fråga, ligger 

det på kommunfullmäktige att fördela ansvaret i reglementet.  

 

Socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en dialog 

gällande ansvarsfördelningen och föreslår att ansvaret enligt båda 

lagstiftningarna organiseras hos bygg- och miljönämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2021-01-07, § 6 

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-02 § 310 

Protokoll från Socialnämnden 2020-11-19 § 109 

Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 2020-10-05  

Förslag om ändring i socialnämndens reglemente 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Expedieras 

Akten 

Administrativa enheten 

Socialnämnden 

 

ÅSTORP 

MECI
Start av ärende



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsen 11 (34) 

PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks§ 6 

Reglemente för Socialnämnden 
Dnr KSFD 2020/387 

Sammanfattning 
I dagsläget ansvarar socialnämnden för handläggning och tillsyn enligt 
alkohollagen medan motsvarande ansvar för tobak är organiseras under bygg
och miljönämnden. Lagstiftningen kring alkohol och tobak är snarlika och 
förvaltningarna anser att det finns samordningsvinster med att en snarlik 
lagstiftning ligger under en och samma nämnds ansvarsområde. Det är 
kommunfullmäktige som beslutar om nämndernas verksamhetsformer och 
ansvar. I alkohollagen pekas "kommunen" ut som tillståndsgivande myndighet. 
Då ingen nämnd är utpekad i lag att handha denna fråga, ligger det på 
kommunfullmäktige att fördela ansvaret i reglementet. 

Socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en dialog 
gällande ansvarsfördelningen och föreslår att ansvaret enligt båda 
lagstiftningarna organiseras hos bygg- och miljönämnden 

Besluts underlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-02 § 310 
Protokoll från Socialnämnden 2020-11-19 § 109 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholen, nämndsekreterare 2020-10-05 
Förslag om ändring i socialnämndens reglemente 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
reglemente för Socialnämnden, samt att förändringarna börjar gälla från och 
med 2021-03-01. 

Anton Holmberg (SO) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD) 
under proposition och finner att detta bifalles. 

Kommunstyrelsen föreslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
reglemente för Socialnämnden, samt att förändringarna börjar gälla från och 
med 2021-03-01. 

Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 

(1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 
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PROTOKOLL 
2020-12-02 

KsAu § 310 

Reglemente för Socialnämnden 
Dnr KSFD 2020/387 

Sammanfattning 
I dagsläget ansvarar socialnämnden för handläggning och tillsyn enligt 
alkohollagen medan motsvarande ansvar för tobak är organiseras under bygg
och miljönämnden. Lagstiftningen kring alkohol och tobak är snarlika och 
förvaltningarna anser att det finns samordningsvinster med att en snarlik 
lagstiftning ligger under en och samma nämnds ansvarsområde. Det är 
kommunfullmäktige som beslutar om nämndernas verksamhetsformer och 
ansvar. I alkohollagen pekas "kommunen" ut som tillståndsgivande 
myndighet. Då ingen nämnd är utpekad i lag att handha denna fråga, ligger 
det på kommunfullmäktige att fördela ansvaret i reglementet. 

Socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en dialog 
gällande ansvarsfördelningen och föreslår att ansvaret enligt båda 
lagstiftningarna organiseras hos bygg- och miljönämnden 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Socialnämnden 2020-11-19 § 109 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholen, nämndsekreterare 2020-10-05 
Förslag om ändring i socialnämndens reglemente 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till reglemente för Socialnämnden, samt att 
förändringarna börjar gälla från och med 2021-03-01. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
reglemente för Socialnämnden, samt att förändringarna börjar gälla från och 
med 2021-03-01. 

Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

(It/ 
Utdragsbestyrkande 



SOCIALFÖRVALTNINGEN 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
SND 2020/119 

Kommunfullmäktige 
 
Ändring av ansvarig nämnd för alkohollagen (2010:1622) 
Dnr SND 2020/119 
 
Sammanfattning 
I dagsläget ansvarar socialnämnden för handläggning och tillsyn enligt 
alkohollagen medan motsvarande ansvar för tobak är organiserat under bygg och 
miljönämnden. Lagstiftningen kring alkohol och tobak är snarlika och 
förvaltningarna anser att det finns samordningsvinster med att en snarlik 
lagstiftning ligger under en och samma nämnds ansvarsområde. Det är 
kommunfullmäktige som beslutar om nämndernas verksamhetsformer och ansvar. 
I alkohollagen pekas ”kommunen” ut som tillståndsgivande myndighet. Då ingen 
nämnd är utpekad i lag att handha denna fråga, ligger det på kommunfullmäktige 
att fördela ansvaret i reglementet.  
 
Social – och samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en dialog gällande 
ansvarsfördelningen och föreslår att ansvaret enligt båda lagstiftningarna 
organiseras hos bygg och miljönämnden. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
Att ansvaret för alkohollagen (2010:1622) flyttas över från socialnämndens till 
bygg och miljönämndens ansvar från och med 1 mars 2021. 
Att socialnämndens reglemente uppdateras med föreslagen ändring. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 2020-10-05 
Förslag om ändring i socialnämndens reglemente 
 
Bakgrund:  
I nuläget ansvarar socialnämnden för handläggning och beslut enligt alkohollagen 
(2010:1622). Ansvaret innebär att socialnämnden beslutar i ärenden gällande 
serveringstillstånd för krogar och restauranger som serverar alkohol samt för 
tillsyn på försäljningsställen som säljer folköl.  
 
Bygg och miljönämnden ansvarar för handläggning och beslut gällande tobak och 
liknande produkter (2018:2088), fortsättningsvis kallad ”tobakslagen”. 
Arbetsuppgifterna enligt tobakslagen, respektive alkohollagen, är snarlika. Inom 
ramen för sitt hälso – och miljöansvar utför bygg och miljönämnden även tillsyn 
av livsmedel och tobak. 
 
Omvärldsanalys 
Förvaltningarna har genomfört en omvärldsanalys för att undersöka hur andra 
kommuner har valt att organisera ansvaret kring alkohollagen. I Ängelholm finns 

0 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
SND 2020/119 

en miljö och tillståndsnämnd som hanterar alla typer av tillstånd och tillsyner, 
bortsett från bygglov, trafik och gata samt socialtjänstens ärenden. I Helsingborg 
finns en tillståndsenhet (organiserad under socialnämnden) som ansvarar för 
alkoholhandläggning. Även i Örkelljunga och Perstorp ansvarar socialnämnden 
för denna typ av ärende medan Svalöv och Bjuv har en annan lösning. Bjuvs 
kommun köper tjänsten av Höganäs kommun och Svalöv har en egen 
myndighetsnämnd som hanterar dessa frågor. 
 
Förutsättningar för ändring av ansvarig nämnd 
Socialnämnden och bygg och miljönämnden har båda valt att låta kundtjänst 
(organiserat under kommunstyrelsen), handlägga ärenden på delegation enligt 
alkohollagen och tobakslagen samt genomföra den tillsyn som lagarna föreskriver. 
I de typer av ärenden där tjänstemannen saknar delegation fattas beslut gällande 
alkohollagen av socialnämndens arbetsutskott och bygg och miljönämnden 
gällande tobakslagen. Ansvarig handläggare har tillfrågats i ärendet och denne 
uppger att en samordning av ansvaret för alkohol och tobakslagen under en 
gemensam nämnd är till fördel i dennes arbete eftersom tillsynen för folköl, tobak 
och livsmedel kan samordnas bättre.  
 
Förvaltningarna har inte genomfört någon risk och konsekvensanalys med 
anledning av förändringen. Mot bakgrund av att handläggaren, tillika enhetschefen 
för kundtjänst, har ställt sig positiv till förändringen samt att arbetet utförs av 
kundtjänst redan i dagsläget, anser förvaltningen inte att någon risk och 
konsekvensbedömning är nödvändig att upprätta.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Socialnämnden har föreslagit en taxa för ärenden enligt alkohollagen som ska 
börja gälla 2021. I skrivande stund är taxan ännu inte antagen av 
kommunfullmäktige. Om ansvaret övergår till bygg och miljönämnden tar 
nämnden över alla ekonomiska poster hänförliga till arbetet med alkohollagen. 
 
Socialnämnden har inga budgeterade poster för kostnader som uppstår till följd av 
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen. Verksamheten bedöms vara 
självfinansierad då kostnaderna och intäkterna i form av ansöknings och 
tillsynsavgifter, tar ut varandra. Att flytta över ansvaret medför därmed inga 
ekonomiska konsekvenser för någon av nämnderna. 
 
Samverkan mellan förvaltningar:  
Eftersom att förslaget innebär att bygg och miljönämnden tillförs ansvaret för 
alkohollagen har samverkan mellan social – och samhällsbyggnadsförvaltning 
skett. Båda förvaltningar ställer sig positiva till den föreslagna förändringen om 
ändrad ansvarsfördelning. 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
SND 2020/119 

 
Intressekonflikter  
Lagstiftningen kring alkohol och tobak är snarlika och förvaltningarna anser att 
det finns samordningsvinster med att en snarlik lagstiftning ligger under en och 
samma nämnds ansvarsområde. Om samma nämnd har tillsyn över både 
försäljningsställen som säljer alkohol och tobak, finns en större möjlighet att få en 
helhetsbild över försäljningsställets lämplighet att sälja dessa produkter. Både 
alkohol och tobak är hälsofarliga produkter där det är viktigt att kommunen som 
tillståndsgivande myndighet kontrollerar att förbrukning och försäljning sker 
under lämpliga former.  
 
Verkställande 
Förvaltningen föreslår att förslaget träder i kraft den 1 mars 2021. Om beslutet 
skulle överklagas träder förslaget i kraft när domen har vunnit laga kraft. 
 
Övriga förändringar av styrdokument till följd av förslaget 
Det är kommunfullmäktige som beslutar om nämndernas verksamhetsformer och 
ansvar. I alkohollagen pekas ”kommunen” ut som tillståndsgivande myndighet. Då 
ingen nämnd är utpekad i lag att handha denna fråga, ligger det på 
kommunfullmäktige att fördela ansvaret i reglementet.  
 
Den föreslagna förändringen medför också att socialnämndens delegationsordning 
och dokumenthanteringsplan ändras på så sätt att delarna gällande alkohollagen 
tas bort. Eftersom detta inte kan göras förrän kommunfullmäktige har tagit beslut 
om vilken nämnd som ska ansvara för åtagandena i alkohollagen, kommer dessa 
förslag att presenteras senare. Socialnämnden kan själva fatta beslut om ändringar 
i dessa styrdokument. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Barnperspektivet är beaktat och barn bedöms inte påverkas av detta förslag, då det 
rör ansvarsfördelning mellan kommunens olika verksamheter. 
 
Expedieras till  
Akten 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 64 129 
linda.tholen@astorp.se 

mailto:linda.tholen@astorp.se
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Sammanfattning 
I dagsläget ansvarar socialnämnden för handläggning och tillsyn enligt 
alkohollagen medan motsvarande ansvar för tobak är organiserat under bygg 
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förvaltningarna anser att det finns sarnordningsvinster med att en snarlik 
lagstiftning ligger under en och samma nämnds ansvarsområde. Det är 
kommunfullmäktige som beslutar om nämndernas verksamhetsformer och 
ansvar. I alkohollagen pekas "kommunen" ut som tillståndsgivande 
myndighet. Då ingen nämnd är utpekad i lag att handha denna fråga, ligger 
det på kommunfullmäktige att fördela ansvaret i reglementet. 

Social - och samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en dialog gällande 
ansvarsfördelningen och föreslår att ansvaret enligt båda lagstiftningarna 
organiseras hos bygg och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 
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Yrkande 
Ordförande yrkar att att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Att ansvaret för alkohollagen (2010: 1622) flyttas över från socialnämndens 
till bygg och miljönämndens ansvar från och med 1 mars 2021. 
Att socialnämndens reglemente uppdateras med föreslagen ändring. 

Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
Att ansvaret för alkohollagen (2010: 1622) flyttas över från socialnämndens 
till bygg och miljönämndens ansvar från och med 1 mars 2021. 
Att socialnämndens reglemente uppdateras med föreslagen ändring. 
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1. Socialnämndens övergripande uppgifter 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, förvaltningslagen och andra övergripande lagar 
ska socialnämnden inom ramen för uppdraget fullgöra kommunens uppgifter inom följande 
lagstiftningsområden; 
 
Socialtjänstlagen, SoL, (2001 :453) med tillhörande lagar och förordningar 
 
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (2017:30) enligt gränssnittsöverenskommelse med region 
Skåne 
 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387) förutom barn- och 
ungdomsverksamhet 
 
Alkohollag  (2010:1622) 
 
Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) 
 
Lagen om bostadsanpassningsbidrag ( 2018:222) 
 
Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar  
 
Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 
 

1.1 Verksamhet 
Socialtjänsten ska präglas av en helhetssyn och relationerna mellan individ och samhälle. En 
helhetssyn förutsätter en bredd i det sociala arbetet. Utifrån detta synsätt kan verksamheten 
delas upp i tre huvudfunktioner: 

 
Strukturinriktade insatser som innebär att nämnden ska verka för en god samhällsmiljö. Hit 
räknas medverkan i samhällsplaneringen, socialt arbete i bostadsområden och uppsökande 
verksamhet. 

 
Allmänt inriktade insatser. Hit räknas generellt utformade sociala insatser inom exempelvis 
äldreomsorgen. 
 
Individuellt inriktade insatser, som avser sociala insatser direkt anpassade till den enskilde 
individens behov. Hit räknas hemtjänst, samtal och rådgivning, försörjningsstöd, 
missbruksvård, insatser och stöd för barn och ungdom. 
 
Till socialnämndens uppgifter hör att: 

 
Beakta särskilda bestämmelser för olika grupper i samhället såsom barn och unga, äldre 
människor, människor med funktionshinder, missbrukare, anhörigvårdare och brottsoffer. 

 Informera om socialtjänsten i Åstorps kommun. 
 Svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård och 

annat bistånd till enskilda och familjer som är i behov av det. 
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 Hos kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder samt 
även hos andra myndigheter göra de framställningar som finnes 
påkallade. 

 Socialnämnden har att yttra sig över de remisser, som översänts från 
andra myndigheter. Socialnämnden ska härvid i första hand framföra de 
aspekter som rör socialnämndens normala verksamhetsområden 

 
Socialnämnden fullgör även de uppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till 
nämnden. 
 
Socialnämnden är personuppgiftslagsansvarig inom nämndens verksamhet enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, General Data Protection and 
Regulation (GDPR) och Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 
 
Socialnämnden har att beakta de regler som stadgas i socialtjänstlagen, angående 
registeransvar för personregister. 
 

1.2 Beslutsbefogenheter under kommunal beredskap 
Då en sådan situation eller händelse inträffar som är av sådan art att en samordning av 
kommunens totala resurser måste ske genom att kommunens krisledningsnämnd övertar 
befogenheter i enlighet med ledningsplanen, får krisledningsnämnden överta nämndens 
befogenheter enligt lagen om extraordinära händelser till dess att återgång till normal 
beslutsordning sker. 
 

1.3 Sekretess 
Offentlighetsprincipen är grunden för den kommunala verksamheten. Inom det sociala 
området begränsas denna enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till skydd för 
den enskilde, avd III 26 kap. Särskilda rutiner finns utarbetade för hantering av 
sekretesskyddade handlingar. Alla handlingar rörande enskild persons förhållanden, som 
kvitterats ut av ledamot eller ersättare, ska förvaras så att de inte är tillgängliga för obehörig 
person och ska återlämnas till nämnden/utskottet. Såväl ledamöter som ersättare ska lämna 
skriftlig försäkran om förtrogenhet med bestämmelser som gäller sekretess inom 
verksamheten. 
 

1.4 Ansvars-, informations och rapporteringsskyldighet 
Socialnämnden är egen anställningsmyndighet, dock med undantag av förvaltningschefen 
som har kommunstyrelsen som anställningsmyndighet.  

 
Socialnämnden har ett särskilt ansvar att alltid sträva efter att samverka med andra nämnder 
och styrelsen för att skapa goda förutsättningar för kommunens utveckling.  

 
Socialnämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra talan inför allmän domstol, 
förvaltningsdomstol eller annan myndighet, inom sitt verksamhetsområde.  
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Socialnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente.  

 
Socialnämnden ansvarar för sin budget.  

 
Socialnämnden ska inom ramen för beviljade anslag bedriva den verksamhet, och med den 
inriktning som beslutats av kommunfullmäktige. Socialnämnden äger rätt att inom ramen för 
erhållna anslag göra de omfördelningar som är önskvärda med hänsyn taget till 
verksamhetens utveckling.  

 
Socialnämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, bereda och föreslå 
förändringar och förbättringar och även verka för reformering av nämndens regler och 
styrdokument.  

 
Socialnämnden ska lämna information till allmänhet, verksamhetsutövare och andra som 
berörs av nämndens verksamhet. All information ska i möjligaste mån göras tillgänglig på 
kommunens hemsida såvida den inte är föremål för sekretess, eller inte kan göras tillgänglig 
av tekniska skäl.  
 
Socialnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.  
 
Socialnämnden ska regelbundet, i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer, rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.  
 
Socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som 
fullmäktige har lämnat till nämnden i form av verksamhetsberättelse och årsredovisning enligt 
6 kap 5 § Kommunallagen (2017:725). 
 
Socialnämnden har att följa de styrdokument för nämndadministration kommunfullmäktige 
antar. 

2. Arbetsformer 
2.1 Socialnämndens sammansättning 

Socialnämnden består av 13 ledamöter och 7 ersättare. Förutom ordförande ska det finnas en 
vice ordförande och en 2:e vice ordförande.  
 

2.2 Arbetsbeskrivning ordförande 
Det åligger socialnämndens ordförande att: 

• närmast under socialnämnden ha uppsikt över hela nämndförvaltningen 
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utveckling, främja samverkan och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 
• representera socialnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte socialnämnden bestämt annat i särskilt fall. 
 

2.3 Ersättare för ordförande i nämnd/utskott 
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Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde utser socialnämnden/utskottet en annan ledamot att vara ordförande 
tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige 
ordföranden utsetts  

 
Om ordföranden/vice ordförandena på grund av ledighet/sjukdom eller av annat skäl är 
hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får socialnämnden utse annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden/vice ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/vice ordförandens 
samtliga uppgifter. 
 

2.4 Ersättare för ledamot i nämnd/utskott 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
ansvarar för att ersättare kallas. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan kallats in. 
 
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin mening 
antecknad i protokollet om ordförande medger detta. 
 

2.5 Växeltjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.  
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna. 
 

2.6 Utskott 
Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott.  

 
Socialnämnden väljer utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden.  

 
Socialnämnden väljer ordförande och vice ordförande bland ledamöterna i utskottet.  

 
Utskottet består av minst tre men högst fem ledamöter och lika många ersättare.  
 

2.6.1 Presidium 
Socialnämndens presidium består av socialnämndens ordförande, 1 :e vice ordförande och 2: 
vice ordförande. Dessa väljs av kommunfullmäktige.  
 
Arbetsutskottets presidium består av ordförande, en vice ordförande och en 2:e vice 
ordförande. Dessa väljs av socialnämnden. 
 

2.6.2 Arbetsbeskrivning 
De ärenden som ska avgöras av socialnämnden i dess helhet bör handläggas av utskott om 
beredning behövs.  
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Ordförande, förvaltningschef eller sekreterare överlämnar sådana ärenden till utskottet.  
 
När ärendet handlagts bör utskottet lägga fram förslag till beslut.  
 
Utskottets allmänna protokoll ska anmälas till socialnämnden. 
 

2.6.3 Arbetsutskottets ärenden 
Socialnämndens arbetsutskott ska fatta beslut i sådana ärenden som med stöd av delegation 
har överlämnats till detsamma.  

 
Utskottet ska upprätta förslag till budget, taxor, flerårsbudget och årsredovisning med mera 
för nämndens förvaltningsområde.  

 
Utskottet ska under verksamhetsåret till socialnämnden avge prognoser angående den 
bedrivna verksamheten och dess ekonomi. 
 

2.6.4 Yttrande och upplysningar 
Socialnämnden bör vid fullgörandet av sina uppgifter samarbeta med övriga kommunala 
nämnder och andra myndigheter/-kommuner samt med enskilda organisationer och personer 
med verksamhet inom sitt område. Socialnämnden har ett särskilt ansvar att alltid sträva efter 
att samverka med andra nämnder och styrelsen för att skapa goda förutsättningar för 
kommunens utveckling. 

3. Sammanträden 
3.1 Tid 

Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.  
 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en 
tredjedel av ledamöterna begär det. Ledamöterna ska då skriftligen överlämna en begäran till 
ordförande om att ett extra sammanträde ska hållas, med uppgift om vilka ärenden som 
ledamöterna önskar att få behandlade.  
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden i socialnämnden/utskott ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 
 

3.2 Kallelse 
Ordföranden i nämnd/utskott ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden.  
 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan som får 
närvara vid sammanträdet senast fyra arbetsdagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska 
innehålla uppgifter om tid och plats.  
 
Kallelsen bör åtföljas av tjänsteskrivelser från handläggande tjänstemän. På 
föredragningslistan ska punkten "Frågor till och från råden" alltid finnas med. Ordföranden 
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bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen.  
 
 
 

3.3 Justering av protokoll 
Protokollet i socialnämnden justeras av ordförande och två tjänstgörande, beslutande 
ledamöter.  
Arbetsutskottets protokoll justeras av ordförande och en tjänstgörande, beslutande ledamot.  
 
Socialnämnden och/eller dess utskott kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. 
 

3.4 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt och egenhändigt undertecknad. Motiveringen ska lämnas till 
nämndsekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.  
 
Om en partigrupp vill reservera sig måste det tydligt framgå att varje ledamot enskilt 
reserverar sig mot beslutet. Om en ledamot inte instämmer i partireservationen ska varje namn 
skrivas ut.  
 

3.5 Handläggning 
Socialnämnden/utskott får handlägga ärenden när minst hälften av ledamöterna är närvarande.  
Ordförande, tjänsteman eller annan föredragande som ordförande kallar till sammanträdet 
föredrar respektive ärende. Ordförande ska alltid lämna förslag till beslut.  
 
Om hälften av ledamöterna i utskottet begär det ska ärendet överlämnas till nämnden för 
beslut. 
 
Om en ledamot avstår från att delta i beslutet ska detta anmälas i samband med beslutet. Det 
är inte tillåtet att, efter ett beslut tagits, anmäla att man inte har deltagit. 
 

3.6 Delgivning 
Delgivning ställd till socialnämnden sker med ordföranden, vice ordförande, förvaltningschef 
eller annan anställd som nämnden bestämmer.  
 

3.7 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av socialnämnden eller dess utskott ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden. Kontrasignering 
görs av förvaltningschef eller socialnämndens sekreterare såvida inte annat bestäms genom 
delegation.  

 
I övrigt bestämmer socialnämnden vem som ska underteckna handlingar.  
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Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskott ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden. Kontrasignering görs av 
förvaltningschef eller utskottets sekreterare såvida inte annat bestäms genom delegation. 
 
 
 

3.8 Närvarorätt 
Generell närvarorätt och yttranderätt i sakfrågor i socialnämnden och utskottet, har 
förvaltningschef samt nämndsekreterare. Övrigas närvarorätt och yttranderätt bestämmer 
nämnden.  
 
Följande funktioner har rätt att delta på socialnämndens eller dess arbetsutskotts 
sammanträden, dock inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller som 
omfattas av sekretess. Dessa personer har yttranderätt på sammanträdet samt rätt att få sin 
mening antecknad i protokollet, men saknar rätt att delta i besluten: 
 

• Kommunalråd  
• Oppositionsråd  
• Annan förtroendevald i den mån socialnämnden finner det nödvändigt 

4. Personalfrågor för hela kommunen 
4.1 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om: 
• den övergripande förvaltningsorganisationens utformning i Åstorps kommun. 
• om anställningar som kräver ramutökning. 

 
4.2 Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen ska verka och svara för utveckling i personalpolitiska frågor och är 
kommunens centrala organ för personaladministrativa frågor. Kommunstyrelsen är 
även kommunens löne- och pensionsmyndighet.  
 
Kommunstyrelsen beslutar om centrala frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och anställda. Kommunstyrelsen har till uppgift att utforma 
övergripande riktlinjer för kommunens löne- och personalpolitik.  
 
Kommunstyrelsen ska avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och 
andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
anställda.  
 
Kommunstyrelsen beslutar om: 

• kollektivavtal inklusive revisionsförhandlingar. 
• stridsåtgärder. 
• anställning av kommunchef. 
• om anställning/entledigande av förvaltningschef. 
• visstidsförordnande av förvaltningschefer i varje enskilt fall. 
• frågor om bisysslor 
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• tjänstledighet som utöver lagstadgad eller avtalsmässig rättighet beräknas 
omfatta eller omfattar längre tid än 6 månader. 

 
Vid tillsättning av förvaltningschef eller motsvarande ingår ordföranden i 
kommunstyrelsen, oppositionsråd och ordföranden i ifrågavarande nämnd i en särskild 
rekryteringsgrupp.  
Kommunstyrelsen har enligt gällande lagstiftning rätt att överta socialnämndens besluts 
befogenheter i vissa fall, i det fall kommunfullmäktige har medgett detta. Detta gäller inte 
i fall som rör tillämpning av lag, myndighetsutövning eller ärenden som rör enskilda. 

 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Kf § 7 

 

Reglemente för Bygg- och miljönämnden 

Dnr KSFD 2020/384 

 

Sammanfattning 

Ett ändringsförslag av bygg- och miljönämndens reglemente har tagits fram 

och innehåller följande förslag till ändringar: 

 bygg- och miljönämnden ges delegation att besluta i ärenden enligt 

Alkohollag (2010:1622) 

 bygg- och miljönämnden ges delegation att besluta i ärenden med 

fastigheter som bedöms ovårdade avseende vegetation enligt lag 

(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning (gaturenhållningslagen) 

 nuvarande delegation avseende fastighetsbildningslag (1970:988) tas 

bort 

 nuvarande delegation avseende anläggningslag (1973:1149) tas bort 

 nuvarande delegation avseende lag (1987:11) om 

exploateringssamverkan tas bort 

Utöver ovan föreslagna åtgärder föreslås vissa förtydliganden avseende 

ärenden från Lantmäteriet, förtydliganden kring vissa fall där ledamot i 

utskott avsäger sig sitt uppdrag under sittande mandatperiod samt mindre 

revidering av textinnehållet.   

Föreslagna ändringar att införa i det nya reglementet har grön textfärg i 

ändringsförslaget. Föreslagna ändringar att utgå från det nuvarande 

reglementet och ej fastställas i det nya har i ändringsförslaget röd textfärg.  

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2021-01-07, § 7 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-02 § 311 

Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2020-11-16 § 134 

Tjänsteskrivelse, Gustaf Classon, 2020-10-26 

Ändringsförslag till nytt reglemente för bygg- och miljönämnden 

Version Nytt reglemente för BMN 

Åstorps kommuns avgifter avseende alkoholtillstånd och tillsyn, 2014-06-23 

Taxa för hantering av ovårdade tomter och häckar, 2018-06-25 

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning 

Alkohollag (2010:1622) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Expedieras: Akten, Bygg- och miljönämnden 

ÅSTORP 

MECI
Start av ärende
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Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsen 12(34) 

PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks§7 

Reglemente för Bygg- och miljönämnden 
Dnr KSFD 2020/384 

Sammanfattning 
Ett ändringsförslag av bygg- och miljönämndens reglemente har tagits fram och 
innehåller följande förslag till ändringar: 

• bygg- och miljönämnden ges delegation att besluta i ärenden enligt 
Alkohollag (2010: 1622) 

• bygg- och miljönämnden ges delegation att besluta i ärenden med 
fastigheter som bedöms ovårdade avseende vegetation enligt lag 
(1998 :814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning (gaturenhållnings lagen) 

• nuvarande delegation avseende fastighetsbildningslag (1970:988) tas 
bort 

• nuvarande delegation avseende anläggningslag ( 1973: 1149) tas bort 
• nuvarande delegation avseende lag ( 1987: 11) om 

exploateringssamverkan tas bort 
Utöver ovan föreslagna åtgärder föreslås vissa förtydliganden avseende ärenden 
från Lantmäteriet, förtydliganden kring vissa fall där ledamot i utskott avsäger 
sig sitt uppdrag under sittande mandatperiod samt mindre revidering av 
textinnehållet. 

Föreslagna ändringar att införa i det nya reglementet har grön textfärg i 
ändringsförslaget. Föreslagna ändringar att utgå från det nuvarande reglementet 
och ej fastställas i det nya har i ändringsförslaget röd textfärg. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-02 § 311 
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2020-11-16 § 134 
Tjänsteskrivelse, Gustaf Classon, 2020-10-26 
Ändringsförslag till nytt reglemente för bygg- och miljönämnden 
Version Nytt reglemente för BMN 
Åstorps kommuns avgifter avseende alkoholtillstånd och tillsyn, 2014-06-23 
Taxa för hantering av ovårdade tomter och häckar, 2018-06-25 
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
Alkohollag (2010:1622) 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till reglemente för Bygg- och miljönämnden, samt att 
förändringarna börjar gälla från och med 2021-03-01. 

(1) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

\\Jw\ 



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsen 13(34) 

PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 7, forts 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
reglemente för Bygg- och miljönämnden, samt att förändringarna börjar gälla 
från och med 2021-03-01. 

Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 

(1) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

11(19) 

PROTOKOLL 
2020-12-02 

KsAu § 311 

Reglemente för Bygg- och miljönämnden 
Dnr KSFD 2020/3 84 

Sammanfattning 
Ett ändringsförslag av bygg- och miljönämndens reglemente har tagits fram 
och innehåller följande förslag till ändringar: 

• bygg- och miljönämnden ges delegation att besluta i ärenden enligt 
Alkohollag (2010: 1622) 

• bygg- och miljönämnden ges delegation att besluta i ärenden med 
fastigheter som bedöms ovårdade avseende vegetation enligt lag 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning (gaturenhållningslagen) 

• nuvarande delegation avseende fastighetsbildningslag (1970:988) tas 
bort 

• nuvarande delegation avseende anläggningslag ( 1973: 1149) tas bort 
• nuvarande delegation avseende lag ( 1987: 11) om 

exploateringssamverkan tas bort 
Utöver ovan föreslagna åtgärder föreslås vissa förtydliganden avseende 
ärenden från Lantmäteriet, förtydliganden kring vissa fall där ledamot i 
utskott avsäger sig sitt uppdrag under sittande mandatperiod samt mindre 
revidering av textinnehållet. 

Föreslagna ändringar att införa i det nya reglementet har grön textfärg i 
ändringsförslaget. Föreslagna ändringar att utgå från det nuvarande 
reglementet och ej fastställas i det nya har i ändringsförslaget röd textfärg. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2020-11-16 § 134 
Tjänsteskrivelse, Gustaf Classon, 2020-10-26 
Ändringsförslag till nytt reglemente för bygg- och miljönämnden 
Version Nytt reglemente för BMN 
Åstorps kommuns avgifter avseende alkoholtillstånd och tillsyn, 2014-06-23 
Taxa för hantering av ovårdade tomter och häckar, 2018-06-25 
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning 
Alkohollag (2010:1622) 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till reglemente för Bygg- och miljönämnden, samt att 
förändringarna börjar gälla från och med 2021-03-01 . 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

12(19) 

PROTOKOLL 
2020-12-02 

KsAu § 311, forts 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
reglemente för Bygg- och miljönämnden, samt att förändringarna börjar gälla 
från och med 2021-03-01. 

Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Gustaf Classon 
Nämndsekreterare 
042 – 640 34 
Gustaf.classon@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Ändring av bygg- och miljönämndens reglemente 
Dnr BMND 2020/25 
 
Sammanfattning 
Ett ändringsförslag av bygg- och miljönämndens reglemente har tagits fram och 
innehåller följande förslag till ändringar: 

- bygg- och miljönämnden ges delegation att besluta i ärenden enligt Alkohollag 
(2010:1622) 

- bygg- och miljönämnden ges delegation att besluta i ärenden med fastigheter som 
bedöms ovårdade avseende vegetation enligt lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (gaturenhållningslagen) 

- nuvarande delegation avseende fastighetsbildningslag (1970:988) tas bort 
- nuvarande delegation avseende anläggningslag (1973:1149) tas bort 
- nuvarande delegation avseende lag (1987:11) om exploateringssamverkan tas 

bort 
Utöver ovan föreslagna åtgärder föreslås vissa förtydliganden avseende ärenden från 
Lantmäteriet, förtydliganden kring vissa fall där ledamot i utskott avsäger sig sitt uppdrag 
under sittande mandatperiod samt mindre revidering av textinnehållet.   
 
Föreslagna ändringar att införa i det nya reglementet har grön textfärg i ändringsförslaget. 
Föreslagna ändringar att utgå från det nuvarande reglementet och ej fastställas i det nya 
har i ändringsförslaget röd textfärg.  
 
Förslag till beslut 
Föreslår bygg- och miljönämnden att föreslå kommunfullmäktige att genomföra de 
föreslagna ändringarna av bygg- och miljönämndens uppdrag och fastställa dessa i nytt 
reglemente för bygg- och miljönämnden i enlighet med ändringsförslaget. Det nya 
reglementet föreslås träda i kraft den 1 mars 2021 och ersätter då det nuvarande 
reglementet vilket då upphör att gälla. För det fall beslutet överklagas föreslås att 
ändringarna träder i kraft när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.     
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Gustaf Classon, 2020-10-26 
Ändringsförslag till nytt reglemente för bygg- och miljönämnden 
Åstorps kommuns avgifter avseende alkoholtillstånd och tillsyn, 2014-06-23 
Taxa för hantering av ovårdade tomter och häckar, 2018-06-25 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-10-26 
Version  1 ÅSTORP 
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Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
Alkohollag (2010:1622) 
 
Ärendet 
 
Delegation alkohollag (2010:1622) 
Ärenden enligt alkohollagen avser i huvudsak beslut om serveringstillstånd samt tillsyn 
av verksamheter med serveringstillstånd och tillsyn av försäljningsställen som säljer 
alkoholdrycker som folköl och liknande drycker med lägre alkoholhalt. Handläggning 
och tillsyn utförs enligt nuvarande organisation av kundtjänst med socialnämnden som 
ansvarig myndighet. Det ändringsförslag som presenteras innebär att kundtjänst fortsatt 
kommer hantera handläggning och tillsyn enligt alkohollagen men att bygg- och 
miljönämnden blir ansvarig myndighet.  
 
Det förslag som nu presenteras där bygg- och miljönämnden föreslås bli ansvarig 
myndighet för hanteringen av alkohollagen har förankrats i förvaltningsorganisationen av 
samhällsbyggnadschef och miljöchef samt socialförvaltningens förvaltningschef. 
Ansvarig tjänsteman på kundtjänst har hörts angående ändringsförslaget och ställt sig 
positiv till den föreslagna förändringen.  
 
Ändringsförslaget ger en fördel genom att den tillsyn av butiker som säljer folköl och 
liknande drycker kan utföras i samband med att tillsyn görs av försäljningsställets 
tobaksförsäljning (Bygg- och miljönämnden har i nuvarande reglemente delegation på 
tobakslagen). Alkohollagen har till syfte och innehåll mycket gemensamt med 
tobakslagen. Bygg- och miljönämnden är också en nämnd som är en utpräglad 
myndighetsnämnd (ansökningsärenden, beslut och tillsyn) varför ärenden enligt 
alkohollagen passar in som ärendetyp att hanteras av bygg- och miljönämnden. Före 
ändringsförslaget föreslås verkställas är avsikten att bygg- och miljönämnden ska 
genomgå en utbildning om alkohollagen och den handläggning och beslutsfattande som 
följer av den lagen.  
 
Ändringsförslaget av reglementet föreslås träda i kraft i den 1 mars 2021 under 
förutsättning att det inte överklagas. För det fall beslutet överklagas föreslås det träda i 
kraft när beslutet från kommunfullmäktige vunnit laga kraft. De uppföljande åtgärder som 
bör genomföras om ändringsförslaget blir verklighet är att bygg- och miljönämnden 
behöver ta beslut om revideringar av dokumenthanteringsplan, delegationsordning, 
tillsynsplan samt eventuellt införa nytt kontrollmoment i den interna kontrollen avseende 
hanteringen av alkohollagen. De uppföljande åtgärderna hanteras på nämndsnivå där 
intern kontroll kan användas som en funktion för uppföljning och återrapportering.  
 
Finansiering 
Bedömningen är att ingen extra finansiering behövs. Handläggning av ärenden enligt 
alkohollagen har ingen specifik budget utan avsikten är att den taxa som finns antagen 
(Kf § 89 2014-06-23) ska finansiera den tid som handläggarna lägger på arbete med 
handläggningen och tillsynen. Intäkterna från taxan varierar från år till år och är beroende 
av hur mycket tillsyn som görs och hur många ansökningar om serveringstillstånd som 
inkommer. De senaste tre åren är genomsnittsintäkterna ca 46 000 kr fördelat (ca), 2019: 
70 tkr, 2018: 20 tkr och för 2017: 50 tkr.  De årliga kostnaderna är uppskattade av 
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förvaltningsekonom till ca 20-25 tkr. Ett förslag till reviderad taxa är även under arbete 
för att senare presenteras för kommunfullmäktige för beslut. 
 
Delegation gaturenhållningslagen 
Ärenden med fastigheter som bedöms ovårdade med avseende på vegetation behöver 
kunna hanteras på ett effektivt och rättssäkert sätt. Det kan t.ex. vara så att en fastighet 
har en häck eller buskage som växer ut över fastighetsgräns in på/över gångbanan och 
hindrar gångtrafikanter att ta sig fram. Om bygg- och miljönämnden ges delegation att 
besluta i dessa ärenden med stöd av gaturenhållningslagen möjliggör det en 
ärendehantering där bygg- och miljönämnden genom delegationsbeslut på 
tjänstemannanivå kan vitesförelägga fastighetsägare eller låta utföra åtgärder på den 
felande fastighetsägarens bekostnad. De lagrum som avses är 2-3, 12 §§ 
gaturenhållninglagen som anger förutsättningarna och ingripandemedlen.  
 
Åstorp har en kommunal taxa (vilken anger de belopp och beräkningsregler som ska 
gälla) för de fall åtgärd ska utföras på den felandes bekostnad i enlighet med 12 § 
gaturenhållningslagen (2018-06-25, dnr KSFD 2016/328). Gaturenhållningslagen kräver 
dock att själva beslutsfattandet (förelägganden eller beslut att utföra åtgärden på den 
felandes bekostnad) delegeras från kommunen till den nämnd som ska fatta beslut. Syftet 
med att ge bygg- och miljönämnden delegation att besluta enligt gaturenhållningslagen är 
att de beslut som tas enligt gaturenhållningslagen får tas som delegationsbeslut på 
tjänstemannanivå samt att man kan hantera de ärenden med fastigheter som har 
vegetation som växer över fastighetsgräns in på kommunens mark avseende gångbanor 
och allmänna platser.  
 
Plan- och bygglagen anger att en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för 
olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte 
uppkommer (8 kap 15 § 1 st Plan- och bygglagen). Lagrummet innebär att i de fall 
vegetation växer över fastighetsgränser behöver en bedömning göras av vad som avser 
tomt, vad som utgör en olägenhet och vad som utgör en trafikfara vilket är bedömningar 
som lämnar öppet för tolkning i vissa hänseenden. Bestämmelsen i plan- och bygglagen 
är inte heller den mest ändamålsenliga för de fall när vegetation växer över 
fastighetsgräns in på kommunens gångbanor och allmän platsmark.  
Gaturenhållninglagen ger i dessa fall en enklare och rättssäkrare hantering. Det kan även 
nämnas att Plan- och bygglagagen inte medger vitesföreläggande eller beslut på den 
felandes bekostnad att tas som delegationsbeslut vilket gaturenhållningslagen medger 
varför beslutsförslaget skulle innebära en effektivare ärendehanteringsprocess.  
 
Finansiering 
Bedömningen är att ingen extra finansiering behövs. Förslaget innebär en effektivare 
handläggning. En taxa för ändamålet har tidigare antagits av kommunfullmäktige vilken 
möjliggör att hanteringen av de ärenden där åtgärd utförs på den felandes bekostnad sker 
till ett för kommunen beräknat självkostnadspris.   
 
Fastighetsbildningslagen, anläggningslag och lag (1987:11) om 
exploateringssamverkan  
Det nuvarande reglementet för bygg- och miljönämnden innehåller bl.a. delegation att 
ansöka om lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen eller anläggningslagen. 
Ansökningar om lantmäteriförrättningar hanteras i Åstorps kommun av tekniska kontoret 
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som är organiserat under kommunstyrelseförvaltningen varför dessa generella 
hänvisningar till fastighetsbildningslagen och anläggningslagen bör tas bort från bygg- 
och miljönämndens reglemente. Lag om exploateringssamverkan har upphört och frågor 
kring markexploatering hanteras av tekniska kontoret varför även denna del bör tas bort 
från bygg- och miljönämndens reglemente.  
 
Förtydligande avseende ärenden från Lantmäteriet 
Förslaget är att förtydliga att bygg- och miljönämnden i egenskap av byggnadsnämnd, på 
begäran från lantmäterimyndighet, ska samråda i ärenden om lantmäteriförrättning med 
beaktande av de allmänna lämplighets- och planvillkoren i 3 kap 1-3 §§ 
fastighetsbildningslagen. Detta arbete utförs idag redan av bygg- och miljönämnden och 
innebär ingen faktisk förändring. Förslaget att bygg- och miljönämnden i egenskap av 
byggnadsnämnd kan godkänna genomförd lantmäteriförrättning eller överklaga 
genomförd lantmäteriförrättning utförs idag redan av bygg- och miljönämnden och 
innebär ingen faktisk förändring. Ändringsförlaget syftar till att förtydliga dessa 
ansvarsområden i reglementet.  
 
Finansiering 
Förslaget avser ett förtydligande och innebär ingen faktisk förändring som kräver 
finansiering.  
 
Förtydligande fyllnadsval arbetsutskott, avsägelse och övrigt 
Då en ledamot avsäger sig sitt uppdrag som nämndsledamot är det kommunfullmäktige 
som ska godkänna avsägelsen. Enligt bygg- och miljönämndens nuvarande reglemente är 
det bygg- och miljönämnden som utser utskottet. Förtydligandet av reglementet innebär 
att bygg- och miljönämnden ska hålla fyllnadsval till arbetsutskott i de fall där 
kommunfullmäktige beslutat att godkänna nämndsledamots uppdragsavsägelse under 
sittande mandatperiod (dvs för det fall ledamoten också ingår i utskottet), att ledamot i 
utskottet som önskar avsäga sitt uppdrag i utskottet (dvs endast utskottet) under sittande 
mandatperiod ska anmäla detta till bygg- och miljönämnden och att bygg- och 
miljönämnden då ska besluta om att godkänna avsägelsen och därefter förrätta fyllnadsval 
(under förutsättning att förtroendevald inte utsetts genom proportionellt valsätt).  
 
Övrigt 
Gällande lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen är det en 
tillfällig lag med anledning av covid-19 och myndighetsutövningen enligt den lag åligger 
den nämnd som utför kommunens uppdrag som miljö- och hälsoskyddsnämnd och 
innebär ingen praktiskt förändring mot hur det ser ut idag. Avslutningsvis innehåller 
ändringsförslaget till nytt reglemente några mindre justeringar i texten för att anpassa 
efter de föreslagna ändringarna.   
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 5(5) 

 
 

 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Alkoholfrågor kan vara sådant som påverkar barnperspektivet men den föreslagna 
ändringen är en organisationsfråga och innebär ingen förändring i hur barns bästa beaktas. 
 
Förslaget om delegation på gaturenhållningslagen skulle innebära en effektivare 
handläggning av ärenden med fastigheter som har ovårdad vegetation vilket ger påverkan 
på trafikmiljön och kan göra det säkrare för barn att röra sig i Åstorp.  
 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej. 
 
 
 
Camilla Eriksson   Gustaf Classon 
Samhällsbyggnadschef   Nämndsekreterare 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Socialförvaltningen 
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ÅSTORP 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-11-16 

Plats och tid Kulturhuset Björnen/Stora salen 1 :a vän, kl. 18.30 - 21.15 
Ajournering 19.55-20.25 

Beslutande och Se närvarolista sida 2 
ersättare 

Övriga Anders Aronsson, miljöchef 
närvarande Camilla Eriksson, förvaltningschef 

Gustaf Classon, sekreterare 
Julia Engström, byggnadsinspektör 

Utses att justera Marcus Möller (SD) Ulf Cronbring (S) 

Plats och datum Samhällsbyggnadsförvaltningens lokaler den 18 november 2020, kl. 16.00 

;t:/L/6<,_ 
Sekreterare Gustaf Classon, §§ I 30 - 143 

;ff'~Jr~. 
Ordförande Menaid Nocic (S) 

fivJl;t 
Justerande Marcus Möller (SD) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 2020-11-16 

Datum för anslagets uppsättande 2020-11-18 

Datum för anslagets nedtagande 2020-12-11 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 

?.-J4/~;?r __ 
Underskrift Gustaf Classon 

UlfCronbring (S) 

1 (21) 



ÅSTORP 

Bygg- och miljönämnden 

NÄRVAROLISTA 

Bygg- och miljönämndens 
ledamöter 
och ersättare samt 
kolumner för röstning och 
avstående. Den/de av 
ersättarna som tjänstgjort 
markeras med tjg. 

Menaid Nocic (S) 

Bogomir Oordevic (C) 

Joakim Sandberg (M) 

Ulf Cronbring (S) 

Martina Engberg (S) 

Janet Norbeck (M) 

Sofie Andersson (L) 

Rolf Lundqvist (SO) 

Marcus Möller (SO) 

ERSÄTTARE 

Bo Bengtsson (S) 

Joakim Andersson (C) 

Barbro Nielsen (KO) 

Sebastian Mateescu (M) 

Anders Fisch (SO) 

Totalt 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Utdragsbestyrkande 

2(21) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-11-16 
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Bygg- och miljönämnden 9(21) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-11-16 

Bmn § 134 

Ändring av bygg- och miljönämndens reglemente 
Dnr BMND 2020/25 

Sammanfattning 
Ett ändringsförslag av bygg- och miljönämndens reglemente har tagits fram och 
innehåller följande förslag till ändringar: 

- bygg- och miljönämnden ges delegation att besluta i ärenden enligt 
Alkohollag (2010: 1622) 

- bygg- och miljönämnden ges delegation att besluta i ärenden med 
fastigheter som bedöms ovårdade avseende vegetation enligt lag 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
sky 1 tning (gaturenhållningslagen) 

- nuvarande delegation avseende fastighetsbildningslag (1970:988) tas bort 
- nuvarande delegation avseende anläggningslag (1973: 1149) tas bort 
- nuvarande delegation avseende lag (1987: 11) om 

exploateringssamverkan tas bort 

Utöver ovan föreslagna åtgärder föreslås vissa förtydliganden avseende ärenden 
från Lantmäteriet, förtydliganden kring vissa fall där ledamot i utskott avsäger 
sig sitt uppdrag under sittande mandatperiod samt mindre revidering av 
textinnehållet. 

Föreslagna ändringar att införa i det nya reglementet har grön textfärg i 
ändringsförslaget. Föreslagna ändringar att utgå från det nuvarande reglementet 
och ej fastställas i det nya har i ändringsförslaget röd textfärg. 

Beslutsunderlag 
Bmnau § 96 2020-11-02 
Tjänsteskrivelse, Gustaf Classon, 2020-10-26 
Ändringsförslag till nytt reglemente för bygg- och miljönämnden 
Åstorps kommuns avgifter avseende alkoholtillstånd och tillsyn, 2014-06-23 
Taxa för hantering av ovårdade tomter och häckar, 2018-06-25 
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
Alkohollag (2010: 1622) 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Bygg- och miljönämnden 10(21) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-11-16 

Bmn § 134 (forts.) 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Föreslår kommunfullmäktige att genomföra de föreslagna ändringarna av bygg
och miljönämndens uppdrag och fastställa dessa i nytt reglemente för bygg- och 
miljönämnden i enlighet med ändringsförslaget. Det nya reglementet föreslås 
träda i kraft den 1 mars 2021 och ersätter då det nuvarande reglementet vilket då 
upphör att gälla. För det fall beslutet överklagas föreslås att ändringarna träder i 
kraft när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 

Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Socialförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
 

 
 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

1(1) 
Antagen av Kommunfullmäktige 

2018-06-25 
Dnr KSFD 2016/328 

Taxa för hantering av ovårdade tomter och häckar 
 
På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i 
detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka kommunen är 
huvudman, ansvarar kommunen för att platserna genom gaturenhållning, 
snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av 
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med 
hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i 
fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunens 
skyldigheter gäller inte, om åtgärderna ska utföras av staten som väghållare. 
 
Fastighetsinnehavare är skyldiga att utföra sådana åtgärder som avses i första 
stycket inom områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som 
har iordningställts och begagnas för allmän trafik. 
 
Kommunen får besluta om de förelägganden och förbud som behövs i ett 
enskilt fall för att lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen 
skall efterlevas. I ett beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.  
 
Blir ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får kommunen låta vidta åtgärder 
på den ansvariges bekostnad. Detta kommer det informeras om i samband 
med föreläggandet eller förbudet. 
 
Kommunen får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det 
överklagas. 
 
Om kommunen tvingas åtgärda en fastighet på den ansvariges bekostnad 
debiteras dessa åtgärder enligt följande taxa: 
 

• För första timmen debiteras det 1 500 kr 
• För varje efterföljande timme debiteras det 1 200 kr 
• Maximalt antal timmar som debiteras är 3 timmar 

 
Kommunen genomför endast nödvändiga åtgärder och lämnar eventuellt 
avfall som exempelvis grenar och löv kvar inne på fastigheten. 
 
Mer information om hur tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att 
risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen 
och för trafiken inte uppkommer kan ni finna på: 
www.astorp.se/dinfastighet 
 
 

ÅSTORP 

http://www.astorp.se/dinfastighet
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1 Övergripande uppgifter 
Bygg- och miljönämnden ska utföra de uppgifter som enligt lag ska 
fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt plan- och byggnadsväsendet med undantag för översiktlig fysisk 
planering. Bygg- och miljönämnden ska ha det närmaste inseendet över 
byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.  

1.1 Lagrum  
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, förvaltningslagen och andra 
övergripande lagar ska bygg- och miljönämnden inom ramen för uppdraget 
fullgöra kommunens uppgifter inom nedan uppräknade lagrum. För lag 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
ombesörjer bygg- och miljönämnden dock endast kommunens uppdrag i 
ärenden som avser fastigheter som bedöms ovårdade med avseende på 
vegetation.  

Alkohollag (2010:1622) 
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
Lag om färdigställandeskydd (2014:227) 
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och  
skyltning (avseende ärendehantering av fastigheter som bedöms  
ovårdade med avseende på vegetation) 
Livsmedelslag (2006:804) 
Miljöbalk (1998:808) 
Plan- och bygglag (2010: 900) 
Strålskyddslag (2018:396) 
Smittskyddslag (2004:168) 
Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
 

Förordning/kungörelse/föreskrift/råd som hänför sig till ovanstående, som 
utfärdats av behörig myndighet och som berör verksamhetens område. 

1.2 Verksamhet 
Bygg- och miljönämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god 
stads- och landskapsmiljö. 

Bygg- och miljönämnden ska övervaka efterlevnaden av gällande 
lagstiftning, som berör nämndens verksamhetsområde och de beslut och 
föreskrifter som är meddelade med stöd av dessa lagar. 

Bygg- och miljönämnden ska verkställa de uppdrag avseende planläggning 
som kommunstyrelsen överlämnar och i övrigt företa de utredningar som 
erfordras för att uppfylla intentionerna i plan- och bygglagen. 
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Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 

Bygg- och miljönämnden svarar för myndighetsutövningen enligt handel 
med receptfria läkemedel, livsmedelslagen, miljöbalken, plan- och 
bygglagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen, lag (2020:526) om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen, alkohollagen, lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter samt lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (endast avseende ärenden 
med fastigheter som bedöms ovårdade med avseende på vegetation).  
Övrig sidolagstiftning som är en förutsättning för att bygg- och 
miljönämnden ska kunna fullgöra sitt myndighetsuppdrag och 
tillsynsverksamhet ingår i nämndens befogenhet och verksamhet.   
Bygg- och miljönämndens kontroll- och besiktningsarbete ska samordnas 
med byggherren, som är huvudansvarig. 

Bygg- och miljönämnden fullgör även de övriga uppgifter som enligt annan 
lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och 
byggnadsväsendet samt inom miljöbalkens område. Nämndens löpande 
arbetsuppgifter ombesörjs av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

1.3 Beslutsbefogenheter under kommunal beredskap  
Då en sådan situation eller händelse inträffar som är av sådan art att en 
samordning av kommunens totala resurser måste ske genom att kommunens 
krisledningsnämnd övertar befogenheter i enlighet med ledningsplanen, får 
krisledningsnämnden överta nämndens befogenheter enligt lagen om 
extraordinära händelser till dess att återgång till normal beslutsordning sker. 

1.4 Ansvars-, informations och rapporteringsskyldighet 
Bygg- och miljönämnden är egen anställningsmyndighet, dock med 
undantag av förvaltningschefen som har kommunstyrelsen som 
anställningsmyndighet. 

Bygg- och miljönämnden har ett särskilt ansvar att alltid sträva efter att 
samverka med andra nämnder och styrelsen för att skapa goda 
förutsättningar för kommunens utveckling. 

Bygg- och miljönämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra talan 
inför allmän domstol, förvaltningsdomstol eller annan myndighet, inom sitt 
verksamhetsområde. 

Bygg- och miljönämndens behandling av personuppgifter har att följa 
bestämmelser i EU:s Dataskyddsförordning samt lag (2018:218) med 
kompletterande bestämmelse till EU:s dataskyddsförordning. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter 
som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
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Bygg- och miljönämnden ansvarar för sin budget. Bygg- och miljönämnden 
ska inom ramen för beviljade anslag bedriva den verksamhet, och med den 
inriktning som beslutats av kommunfullmäktige. Bygg- och miljönämnden 
äger rätt att inom ramen för erhållna anslag göra de omfördelningar som är 
önskvärda med hänsyn taget till verksamhetens utveckling. 

Bygg- och miljönämnden har att följa styrdokument antagna av 
kommunfullmäktige vilka är tillämpliga på bygg- och miljönämndens 
verksamhetsområde. 

Bygg- och miljönämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt, följa utvecklingen inom hela nämndens 
verksamhetsområde, bereda och föreslå förändringar och förbättringar och 
även verka för reformering av bygg- och miljönämndens regelbestånd. 

Bygg- och miljönämnden ska på lämpligt sätt lämna information till 
allmänheten, verksamhetsutövare och andra som berörs av nämndens 
verksamhet. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. 

Bygg- och miljönämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen 
är under budgetåret. 

Bygg- och miljönämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur bygg- 
och miljönämnden fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till 
nämnden i form av verksamhetsberättelse och årsredovisning (6 kap 5 § 
kommunallagen). 

Bygg- och miljönämnden är arkivmyndighet (1990:782). Närmare 
föreskrifter om arkivvården finns i kommunens arkivreglemente. 

1.5 Delegering från Kommunfullmäktige  
Bygg- och miljönämnden får anta, ändra och upphäva detaljplan, 
områdesbestämmelse och tomtindelning om det inte: 

• är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt, 

• strider mot kommunfullmäktiges direktiv i översiktsplan eller 
motsvarande översiktliga beslutsunderlag, 

• medför ekonomiska åtaganden för kommunen, vilka inte beslutats i 
annat sammanhang, 

• kommunstyrelsen har invändningar mot detaljplanen eller 
områdesbestämmelserna och invändningarna inte beaktats, 

• motsatta uppfattningar råder mellan staten och kommunen, 
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• länsstyrelsen framfört sådana invändningar att beslut om prövning 
enligt 12 kap 1 § Plan- och bygglagen kan befaras. 

I övrigt driva planprocesser avseende planläggning som kommunstyrelsen 
överlämnar. 

Bygg- och miljönämnden, i egenskap av byggnadsnämnd, får på begäran av 
Lantmäterimyndighet samråda i ärenden om lantmäteriförrättning med 
beaktande av de allmänna lämplighets- och planvillkoren i 3 kap 1-3 §§ 
fastighetsbildningslagen. Bygg- och miljönämnden, i egenskap av 
byggnadsnämnd, får godkänna genomförd lantmäteriförrättning eller 
överklaga genomförd lantmäteriförrättning.  

Fatta beslut om strandskyddsdispenser för enskilda objekt, som ej är av 
principiell karaktär i enlighet med bestämmelser i Plan- och bygglagen och 
miljöbalken. 

Bygg- och miljönämnden får förlänga eller förnya genomförandetiden för 
detaljplan. 

Utföra kommunens myndighetsutövning enligt det som beskrivs ovan i 
avsnitt 1.1 - 1.2  

 

2 Arbetsformer 
2.1 Bygg- och miljönämndens sammansättning 
Bygg- och miljönämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare. Förutom 
ordförande ska det finnas en vice ordförande och en andre vice ordförande. I 
bygg- och miljönämnden ska finnas ett arbetsutskott om 3 eller 4 ledamöter. 
I utskottet ska finnas lika många ersättare som ordinarie ledamöter. 

2.2 Arbetsbeskrivning ordförande 
Det åligger bygg- och miljönämndens ordförande att: 

• Närmast under bygg- och miljönämnden ha uppsikt över nämndens 
verksamhetsområde 

• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utveckling, främja 
samverkan och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 

• representera bygg- och miljönämnden vid uppvaktningar hos 
myndigheter, konferenser och sammanträden om inte bygg- och 
miljönämnden bestämt annat i särskilt fall. 
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2.3 Ersättares tjänstgöring (ordförande) 
Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser bygg- och 
miljönämnden/utskottet en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den 
som varit ledamot i nämnden längst tid (ålderspresidenten) tjänstgör som 
ordförande tills den tillfällige ordföranden utsetts. 

Om ordföranden/vice ordförandena på grund av ledighet/sjukdom eller av 
annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden 
utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden/vice ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens/vice ordförandens samtliga uppgifter. 

 

2.4 Ersättares tjänstgöring (ledamot) 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

 

Ersättare ska alltid sättas in så långt som är möjligt enligt invalsordningen.  

Undantag: 

1. Särskilt beslut om turordning taget i kommunfullmäktige  

             varje mandatperiod. 

2. Valet i kommunfullmäktige har skett genom lagen om  

             proportionella val. (LPV, SFS 1992:339, § 25) 

 

Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under 
sammanträdet.  

Ersättare i utskottet ska inkallas till tjänstgöring i den av bygg- och 
miljönämnden vid valet bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får 
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en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället 
för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

Om en nämndsledamot eller ersättare avser avsluta sitt förtroendeuppdrag i 
bygg- och miljönämnden ska detta skriftligen meddelas till 
kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som beslutar om att 
godkänna nämndsledamots uppdragsavsägelse. För det fall avgående 
nämndsledamot är ledamot eller ersättare i utskottet och inte blivit utsedd 
vid proportionellt val ska fyllnadsval till utskottet hållas av bygg- och 
miljönämnden tidigast efter att kommunfullmäktige godkänt avsägelsen 
samt utsett avgående nämndsledamots efterträdare. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ansvarar för att ersättare kallas. Den ersättare kallas som står i 
tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

2.5 Växeltjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 
på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra endast om ersättarens 
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 

2.6 Utskott 
Inom bygg- och miljönämnden ska finnas ett arbetsutskott. 

Utskottet väljs av bygg- och miljönämnden. Utskottet består av 3 eller 4 
ledamöter och lika många ersättare. 

Bygg- och miljönämnden väljer utskottets presidium. 

De ärenden som ska avgöras av bygg- och miljönämnden i dess helhet bör 
handläggas av utskott om beredning behövs. 

Ordförande, förvaltningschef eller utskottssekreterare överlämnar sådana 
ärenden till utskottet. 

När ärendet handlagts bör utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Utskott ska upprätta förslag till budget, taxor, flerårsbudget och 
årsredovisning med mera för utskottets förvaltningsområde. 

Utskottet ska under verksamhetsåret till bygg- och miljönämnden avge 
prognoser angående den bedrivna verksamheten och dess ekonomi. 

Utskottets protokoll ska anmälas till bygg- och miljönämnden. 
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Från utskott, beredningar, och anställda får bygg- och miljönämnden 
infordra de yttranden och upplysningar, som behövs för att de ska kunna 
fullgöra sina uppgifter. 

Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds/styrelses 
verksamhetsområde får nämnden adjungera representanter från berörd 
nämnds verksamhetsområde. De sålunda adjungerade representanterna får 
yttra sig i utskottet men inte delta i dess beslut. 

Om en ledamot eller ersättare avser avsluta sitt förtroendeuppdrag (endast 
avseende uppdraget i utskottet) ska detta skriftligen meddelas till bygg- och 
miljönämnden. Det är bygg- och miljönämnden som beslutar om att 
godkänna ledamots eller ersättare i utskottets uppdragsavsägelse. Om 
avgående ledamot eller ersättare i utskottet inte blivit utsedd vid 
proportionellt val ska fyllnadsval till utskottet snarast hållas av bygg- och 
miljönämnden. Om ledamot eller ersättare även avser avsluta sitt 
förtroendeuppdrag i bygg- och miljönämnden ska detta endast anmälas till 
kommunfullmäktige (se avsnitt 2.4). 

2.6.1 Presidium 
Bygg- och miljönämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande.  

2.6.2 Arbetsbeskrivning 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott ska inför bygg- och miljönämnden 
bereda ärenden av de slag, som anges i ärendeförteckningen nedan. 

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott ska vidare fatta beslut i sådana 
ärenden, som med stöd av delegation kan ha överlämnats till detsamma. 

2.6.3 Arbetsutskottets ärenden 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott eller delegat bereder/handlägger 
ärenden rörande: 

• Planering av nämndens ekonomi och verksamhet 

• Förslag till budget inklusive taxor och avgifter inom nämndens    
verksamhetsområde. 

• Förslag till prognos avseende nämndens ekonomi och verksamhet. 

• Förslag till årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse för 
nämndens verksamhet 

• Fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation kan 
överlämnats till utskottet 

• Utskottets protokoll ska anmälas till bygg- och miljönämnden 
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Till uppgifterna för bygg- och miljönämndens arbetsutskott hör vidare att: 

• Ange förslag till konkreta mål och upprätta verksamhetsplan för sin 
verksamhet 

• följa upp och utvärdera verksamheten avseende måluppfyllnad, 

• samverka med olika nämnder/förvaltningar, 

• noggrant följa utfallet av satsade medel, 

• förfoga över en egen budget, 

• samarbeta med kommuner inom regionen. 

 

2.7 Yttranden och upplysningar 
Bygg- och miljönämnden ska hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och övriga nämnder samt hos andra myndigheter göra de framställningar 
som är påkallat för att infordra de yttranden och upplysningar som kan 
erfordras för fullgörandet av nämndens uppgifter. 

3 Sammanträden 
Bygg- och miljönämnden sammanträder på dag som nämnden bestämmer.  

Utskottet sammanträder på dag som utskottet bestämmer.  

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller 
när minst två ledamöter begär det. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden i bygg- och 
miljönämnden/utskott ställa in ett sammanträde eller ändra dagen för 
sammanträdet. 

3.1 Tid  
Bygg- och miljönämnden sammanträder på tid som nämnden bestämmer.  

Utskottet sammanträder på tid som utskottet bestämmer.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden i bygg- och 
miljönämnden/utskott ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden 
för sammanträdet. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden i bygg- och 
miljönämnden/utskott ändra tiden för sammanträdet. 
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3.2 Kallelse 
Ordföranden i nämnd/utskott ansvarar för att kallelse utfärdas till 
sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid 
och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje 
ledamot och ersättare samt annan som får närvara vid sammanträdet senast 
fyra dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen till nämndens sammanträde ska åtföljas av föredragningslista och 
tjänsteskrivelse från handläggande tjänsteman. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen till utskottets sammanträde ska åtföljas av föredragningslista och 
de handlingar som behövs för att ärendet ska kunna beredas på erforderligt 
sätt.  I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

3.3 Justering av protokoll 
Protokollet i bygg- och miljönämnden justeras av ordförande och två 
tjänstgörande, beslutande ledamöter. 

Protokollet i utskott justeras av ordförande och en tjänstgörande, beslutande 
ledamot. 

Bygg- och miljönämnden/utskott kan besluta att en paragraf i protokollet 
ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan 
nämnden/utskott justerar den. 

3.4 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt och egenhändigt 
undertecknad. Motiveringen ska lämnas till nämndsekreteraren före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

3.5 Handläggning 
Nämnd/utskottet får handlägga ärenden bara när minst hälften av 
ledamöterna är närvarande. 

Om en ledamot i ett utskott begär det ska ärendet överlämnas till bygg- och 
miljönämnden för beslut. 

3.6 Delgivning 
Delgivning ställd till bygg- och miljönämnden sker med ordföranden, vice 
ordförande, förvaltningschef eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

3.7 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av bygg- och 
miljönämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne 
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av vice ordföranden. Och kontrasigneras av förvaltningschefen eller bygg- 
och miljönämndens sekreterare såvida inte annat bestäms genom delegation. 

I övrigt bestämmer bygg- och miljönämnden vem som ska underteckna 
handlingar. Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskott 
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 
ordföranden. Och kontrasigneras av utskottets sekreterare såvida inte annat 
bestäms genom delegation. 

3.8 Närvarorätt 
Vid bygg- och miljönämndens och utskottets sammanträden får i den mån ej 
nämnden eller utskott för särskilt fall annat beslutar nämndens 
chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i 
ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

Förvaltningschefen och sekreteraren får delta i överläggningarna för 
samtliga de ärenden som behandlas i bygg- och miljönämnden och dess 
utskott, såvida inte nämnden eller utskottet beslutar så för särskilt annat fall. 

4 Personalfrågor för hela kommunen 
4.1 Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar om den övergripande 
förvaltningsorganisationens utformning i Åstorps kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar om anställningar som kräver ramutökning.  

4.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ska verka och svara för utveckling i personalpolitiska 
frågor. 

Kommunstyrelsen är kommunens centrala organ för personaladministrativa 
frågor. 

Kommunstyrelsen beslutar om centrala frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och anställda.  

Kommunstyrelsen har till uppgift att utforma övergripande riktlinjer för 
kommunens löne- och personalpolitik. 

 

Kommunstyrelsen är kommunens löne- och pensionsmyndighet. 

Kommunstyrelsen ska avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, 
avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och anställda. 

Kommunstyrelsen beslutar om kollektivavtal inklusive 
revisionsförhandlingar.  
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Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden 

• stridsåtgärder. 

Kommunstyrelsen beslutar om anställning av kommunchef.  

Kommunstyrelsen beslutar om anställning/entledigande av förvaltningschef.  

Kommunstyrelsen beslutar om visstidsförordnande av förvaltningschefer i 
varje enskilt fall. 

Vid tillsättning av förvaltningschef eller motsvarande ingår ordföranden i 
kommunstyrelsen, oppositionsråd och ordföranden i ifrågavarande nämnd i 
en särskild rekryteringsgrupp. 

Kommunstyrelsen beslutar i frågor om bisysslor. 

Kommunstyrelsen beslutar om tjänstledighet som utöver lagstadgad eller 
avtalsmässig rättighet beräknas omfatta eller omfattar längre tid än 6 
månader. 
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1 Övergripande uppgifter 
Bygg- och miljönämnden ska utföra de uppgifter som enligt lag ska 
fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt plan- och byggnadsväsendet med undantag för översiktlig fysisk 
planering. Bygg- och miljönämnden ska ha det närmaste inseendet över 
byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.  

1.1 Lagrum  
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, förvaltningslagen och andra 
övergripande lagar ska bygg- och miljönämnden inom ramen för uppdraget 
fullgöra kommunens uppgifter inom nedan uppräknade lagrum. För lag 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
ombesörjer bygg- och miljönämnden dock endast kommunens uppdrag i 
ärenden som avser fastigheter som bedöms ovårdade med avseende på 
vegetation.  

Anläggningslag (1973:1149) 
Alkohollag (2010:1622) 
Fastighetsbildningslag (1970:988) 
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
Lag om exploateringssamverkan (1987:11) 
Lag om färdigställandeskydd (2014:227) 
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och  
skyltning (avseende ärendehantering av fastigheter som bedöms  
ovårdade med avseende på vegetation) 
Livsmedelslag (2006:804) 
Miljöbalk (1998:808) 
Plan- och bygglagen 1987:10 (upphävd 2011-05-02)  
Plan- och bygglag (2010: 900) 
Strålskyddslag (2018:396) 
Smittskyddslag (2004:168) 
Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
Tobakslagen (1993:581) upphävd 2019-07-01 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
 

Förordning/kungörelse/föreskrift/råd som hänför sig till ovanstående, som 
utfärdats av behörig myndighet och som berör verksamhetens område. 

1.2 Verksamhet 
Bygg- och miljönämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god 
stads- och landskapsmiljö. 

Bygg- och miljönämnden ska övervaka efterlevnaden av gällande 
lagstiftning, som berör nämndens verksamhetsområde och de beslut och 
föreskrifter som är meddelade med stöd av dessa lagar. 
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Bygg- och miljönämnden ska verkställa de uppdrag avseende planläggning 
som kommunstyrelsen överlämnar och i övrigt företa de utredningar som 
erfordras för att uppfylla intentionerna i plan- och bygglagen. 

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 

Bygg- och miljönämnden svarar för myndighetsutövningen enligt handel 
med receptfria läkemedel, livsmedelslagen, miljöbalken, plan- och 
bygglagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen, lag (2020:526) om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen, alkohollagen, lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter samt lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (endast avseende ärenden 
med fastigheter som bedöms ovårdade med avseende på vegetation).  
Övrig sidolagstiftning som är en förutsättning för att bygg- och 
miljönämnden ska kunna fullgöra sitt myndighetsuppdrag och 
tillsynsverksamhet ingår i nämndens befogenhet och verksamhet.   
Bygg- och miljönämndens kontroll- och besiktningsarbete ska samordnas 
med byggherren, som är huvudansvarig. 

Bygg- och miljönämnden fullgör även de övriga uppgifter som enligt annan 
lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och 
byggnadsväsendet samt inom miljöbalkens område. Nämndens löpande 
arbetsuppgifter ombesörjs av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

1.3 Beslutsbefogenheter under kommunal beredskap  
Då en sådan situation eller händelse inträffar som är av sådan art att en 
samordning av kommunens totala resurser måste ske genom att kommunens 
krisledningsnämnd övertar befogenheter i enlighet med ledningsplanen, får 
krisledningsnämnden överta nämndens befogenheter enligt lagen om 
extraordinära händelser till dess att återgång till normal beslutsordning sker. 

1.4 Ansvars-, informations och rapporteringsskyldighet 
Bygg- och miljönämnden är egen anställningsmyndighet, dock med 
undantag av förvaltningschefen som har kommunstyrelsen som 
anställningsmyndighet. 

Bygg- och miljönämnden har ett särskilt ansvar att alltid sträva efter att 
samverka med andra nämnder och styrelsen för att skapa goda 
förutsättningar för kommunens utveckling. 

Bygg- och miljönämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra talan 
inför allmän domstol, förvaltningsdomstol eller annan myndighet, inom sitt 
verksamhetsområde. 

Bygg- och miljönämndens behandling av personuppgifter har att följa 
bestämmelser i EU:s Dataskyddsförordning samt lag (2018:218) med 
kompletterande bestämmelse till EU:s dataskyddsförordning. 
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Bygg- och miljönämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter 
som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för sin budget. Bygg- och miljönämnden 
ska inom ramen för beviljade anslag bedriva den verksamhet, och med den 
inriktning som beslutats av kommunfullmäktige. Bygg- och miljönämnden 
äger rätt att inom ramen för erhållna anslag göra de omfördelningar som är 
önskvärda med hänsyn taget till verksamhetens utveckling. 

Bygg- och miljönämnden har att följa styrdokument antagna av 
kommunfullmäktige vilka är tillämpliga på bygg- och miljönämndens 
verksamhetsområde. 

Bygg- och miljönämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt, följa utvecklingen inom hela nämndens 
verksamhetsområde, bereda och föreslå förändringar och förbättringar och 
även verka för reformering av bygg- och miljönämndens regelbestånd. 

Bygg- och miljönämnden ska på lämpligt sätt lämna information till 
allmänheten, verksamhetsutövare och andra som berörs av nämndens 
verksamhet. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. 

Bygg- och miljönämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen 
är under budgetåret. 

Bygg- och miljönämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur bygg- 
och miljönämnden fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till 
nämnden i form av verksamhetsberättelse och årsredovisning (6 kap 5 § 
kommunallagen). 

Bygg- och miljönämnden är arkivmyndighet (1990:782). Närmare 
föreskrifter om arkivvården finns i kommunens arkivreglemente. 

1.5 Delegering från Kommunfullmäktige  
Bygg- och miljönämnden får anta, ändra och upphäva detaljplan, 
områdesbestämmelse och tomtindelning om det inte: 

• är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt, 

• strider mot kommunfullmäktiges direktiv i översiktsplan eller 
motsvarande översiktliga beslutsunderlag, 

• medför ekonomiska åtaganden för kommunen, vilka inte beslutats i 
annat sammanhang, 
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• kommunstyrelsen har invändningar mot detaljplanen eller 
områdesbestämmelserna och invändningarna inte beaktats, 

• motsatta uppfattningar råder mellan staten och kommunen, 

• länsstyrelsen framfört sådana invändningar att beslut om prövning 
enligt 12 kap 1 § Plan- och bygglagen kan befaras. 

I övrigt driva planprocesser avseende planläggning som kommunstyrelsen 
överlämnar. 

Bygg- och miljönämnden, i egenskap av byggnadsnämnd, får på begäran av 
Lantmäterimyndighet samråda i ärenden om lantmäteriförrättning med 
beaktande av de allmänna lämplighets- och planvillkoren i 3 kap 1-3 §§ 
fastighetsbildningslagen. Bygg- och miljönämnden, i egenskap av 
byggnadsnämnd, får godkänna genomförd lantmäteriförrättning eller 
överklaga genomförd lantmäteriförrättning.  

Fatta beslut om strandskyddsdispenser för enskilda objekt, som ej är av 
principiell karaktär i enlighet med bestämmelser i Plan- och bygglagen och 
miljöbalken. 

Påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna 
användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt, enligt 
Fastighetsbildningslagen. 

Påkalla fastighetsbestämning när det gäller område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser eller område där fråga väckts om upprättande av 
sådan plan eller sådana bestämmelser, enligt Fastighetsbildningslagen. 

Påkalla förrättning enligt Anläggningslagen. 

Påkalla förrättning enligt lagen om exploateringssamverkan. 

Bygg- och miljönämnden får förlänga eller förnya genomförandetiden för 
detaljplan. 

Utföra kommunens myndighetsutövning enligt det som beskrivs ovan i 
avsnitt 1.1 - 1.2  
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2 Arbetsformer 
2.1 Bygg- och miljönämndens sammansättning 
Bygg- och miljönämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare. Förutom 
ordförande ska det finnas en vice ordförande och en andre vice ordförande. I 
bygg- och miljönämnden ska finnas ett arbetsutskott om 3 eller 4 ledamöter. 
I utskottet ska finnas lika många ersättare som ordinarie ledamöter. 

2.2 Arbetsbeskrivning ordförande 
Det åligger bygg- och miljönämndens ordförande att: 

• Närmast under bygg- och miljönämnden ha uppsikt över nämndens 
verksamhetsområde 

• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utveckling, främja 
samverkan och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 

• representera bygg- och miljönämnden vid uppvaktningar hos 
myndigheter, konferenser och sammanträden om inte bygg- och 
miljönämnden bestämt annat i särskilt fall. 

2.3 Ersättares tjänstgöring (ordförande) 
Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser bygg- och 
miljönämnden/utskottet en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den 
som varit ledamot i nämnden längst tid (ålderspresidenten) tjänstgör som 
ordförande tills den tillfällige ordföranden utsetts. 

Om ordföranden/vice ordförandena på grund av ledighet/sjukdom eller av 
annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden 
utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden/vice ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens/vice ordförandens samtliga uppgifter. 

 

2.4 Ersättares tjänstgöring (ledamot) 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
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Ersättare ska alltid sättas in så långt som är möjligt enligt invalsordningen.  

Undantag: 

1. Särskilt beslut om turordning taget i kommunfullmäktige  

             varje mandatperiod. 

2. Valet i kommunfullmäktige har skett genom lagen om  

             proportionella val. (LPV, SFS 1992:339, § 25) 

 

Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under 
sammanträdet.  

Ersättare i utskottet ska inkallas till tjänstgöring i den av bygg- och 
miljönämnden vid valet bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får 
en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället 
för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Om en nämndsledamot eller ersättare avser avsluta sitt förtroendeuppdrag i 
bygg- och miljönämnden ska detta skriftligen meddelas till 
kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som beslutar om att 
godkänna nämndsledamots uppdragsavsägelse. För det fall avgående 
nämndsledamot är ledamot eller ersättare i utskottet och inte blivit utsedd 
vid proportionellt val ska fyllnadsval till utskottet hållas av bygg- och 
miljönämnden tidigast efter att kommunfullmäktige godkänt avsägelsen 
samt utsett avgående nämndsledamots efterträdare. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ansvarar för att ersättare kallas. Den ersättare kallas som står i 
tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

2.5 Växeltjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 
på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra endast om ersättarens 
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 



 

 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

2020-10-26 9(14) 

2.6 Utskott 
Inom bygg- och miljönämnden ska finnas ett arbetsutskott. 

Utskottet väljs av bygg- och miljönämnden. Utskottet består av 3 eller 4 
ledamöter och lika många ersättare. 

Bygg- och miljönämnden väljer utskottets presidium. 

De ärenden som ska avgöras av bygg- och miljönämnden i dess helhet bör 
handläggas av utskott om beredning behövs. 

Ordförande, förvaltningschef eller utskottssekreterare överlämnar sådana 
ärenden till utskottet. 

När ärendet handlagts bör utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Utskott ska upprätta förslag till budget, taxor, flerårsbudget och 
årsredovisning med mera för utskottets förvaltningsområde. 

Utskottet ska under verksamhetsåret till bygg- och miljönämnden avge 
prognoser angående den bedrivna verksamheten och dess ekonomi. 

Utskottets protokoll ska anmälas till bygg- och miljönämnden. 

Från utskott, beredningar, och anställda får bygg- och miljönämnden 
infordra de yttranden och upplysningar, som behövs för att de ska kunna 
fullgöra sina uppgifter. 

Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds/styrelses 
verksamhetsområde får nämnden adjungera representanter från berörd 
nämnds verksamhetsområde. De sålunda adjungerade representanterna får 
yttra sig i utskottet men inte delta i dess beslut. 

Om en ledamot eller ersättare avser avsluta sitt förtroendeuppdrag (endast 
avseende uppdraget i utskottet) ska detta skriftligen meddelas till bygg- och 
miljönämnden. Det är bygg- och miljönämnden som beslutar om att 
godkänna ledamots eller ersättare i utskottets uppdragsavsägelse. Om 
avgående ledamot eller ersättare i utskottet inte blivit utsedd vid 
proportionellt val ska fyllnadsval till utskottet snarast hållas av bygg- och 
miljönämnden. Om ledamot eller ersättare även avser avsluta sitt 
förtroendeuppdrag i bygg- och miljönämnden ska detta endast anmälas till 
kommunfullmäktige (se avsnitt 2.4). 
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2.6.1 Presidium 
Bygg- och miljönämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande.  

2.6.2 Arbetsbeskrivning 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott ska inför bygg- och miljönämnden 
bereda ärenden av de slag, som anges i ärendeförteckningen nedan. 

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott ska vidare fatta beslut i sådana 
ärenden, som med stöd av delegation kan ha överlämnats till detsamma. 

2.6.3 Arbetsutskottets ärenden 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott eller delegat bereder/handlägger 
ärenden rörande: 

• Planering av nämndens ekonomi och verksamhet 

• Förslag till budget inklusive taxor och avgifter inom nämndens    
verksamhetsområde. 

• Förslag till prognos avseende nämndens ekonomi och verksamhet. 

• Förslag till årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse för 
nämndens verksamhet 

• Fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation kan 
överlämnats till utskottet 

• Utskottets protokoll ska anmälas till bygg- och miljönämnden 

Till uppgifterna för bygg- och miljönämndens arbetsutskott hör vidare att: 

• Ange förslag till konkreta mål och upprätta verksamhetsplan för sin 
verksamhet 

• följa upp och utvärdera verksamheten avseende måluppfyllnad, 

• samverka med olika nämnder/förvaltningar, 

• noggrant följa utfallet av satsade medel, 

• förfoga över en egen budget, 

• samarbeta med kommuner inom regionen. 
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2.7 Yttranden och upplysningar 
Bygg- och miljönämnden ska hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och övriga nämnder samt hos andra myndigheter göra de framställningar 
som är påkallat för att infordra de yttranden och upplysningar som kan 
erfordras för fullgörandet av nämndens uppgifter. 

3 Sammanträden 
Bygg- och miljönämnden sammanträder på dag som nämnden bestämmer.  

Utskottet sammanträder på dag som utskottet bestämmer.  

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller 
när minst två ledamöter begär det. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden i bygg- och 
miljönämnden/utskott ställa in ett sammanträde eller ändra dagen för 
sammanträdet. 

3.1 Tid  
Bygg- och miljönämnden sammanträder på tid som nämnden bestämmer.  

Utskottet sammanträder på tid som utskottet bestämmer.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden i bygg- och 
miljönämnden/utskott ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden 
för sammanträdet. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden i bygg- och 
miljönämnden/utskott ändra tiden för sammanträdet. 

3.2 Kallelse 
Ordföranden i nämnd/utskott ansvarar för att kallelse utfärdas till 
sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid 
och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje 
ledamot och ersättare samt annan som får närvara vid sammanträdet senast 
fyra dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen till nämndens sammanträde ska åtföljas av föredragningslista och 
tjänsteskrivelse från handläggande tjänsteman. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen till utskottets sammanträde ska åtföljas av föredragningslista och 
de handlingar som behövs för att ärendet ska kunna beredas på erforderligt 
sätt.  I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
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3.3 Justering av protokoll 
Protokollet i bygg- och miljönämnden justeras av ordförande och två 
tjänstgörande, beslutande ledamöter. 

Protokollet i utskott justeras av ordförande och en tjänstgörande, beslutande 
ledamot. 

Bygg- och miljönämnden/utskott kan besluta att en paragraf i protokollet 
ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan 
nämnden/utskott justerar den. 

3.4 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt och egenhändigt 
undertecknad. Motiveringen ska lämnas till nämndsekreteraren före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

3.5 Handläggning 
Nämnd/utskottet får handlägga ärenden bara när minst hälften av 
ledamöterna är närvarande. 

Om en ledamot i ett utskott begär det ska ärendet överlämnas till bygg- och 
miljönämnden för beslut. 

3.6 Delgivning 
Delgivning ställd till bygg- och miljönämnden sker med ordföranden, vice 
ordförande, förvaltningschef eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

3.7 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av bygg- och 
miljönämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne 
av vice ordföranden. Och kontrasigneras av förvaltningschefen eller bygg- 
och miljönämndens sekreterare såvida inte annat bestäms genom delegation. 

I övrigt bestämmer bygg- och miljönämnden vem som ska underteckna 
handlingar. Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskott 
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 
ordföranden. Och kontrasigneras av utskottets sekreterare såvida inte annat 
bestäms genom delegation. 

3.8 Närvarorätt 
Vid bygg- och miljönämndens och utskottets sammanträden får i den mån ej 
nämnden eller utskott för särskilt fall annat beslutar nämndens 
chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i 
ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde. 
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Förvaltningschefen och sekreteraren får delta i överläggningarna för 
samtliga de ärenden som behandlas i bygg- och miljönämnden och dess 
utskott, såvida inte nämnden eller utskottet beslutar så för särskilt annat fall. 

4 Personalfrågor för hela kommunen 
4.1 Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar om den övergripande 
förvaltningsorganisationens utformning i Åstorps kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar om anställningar som kräver ramutökning.  

4.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ska verka och svara för utveckling i personalpolitiska 
frågor. 

Kommunstyrelsen är kommunens centrala organ för personaladministrativa 
frågor. 

Kommunstyrelsen beslutar om centrala frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och anställda.  

Kommunstyrelsen har till uppgift att utforma övergripande riktlinjer för 
kommunens löne- och personalpolitik. 

 

Kommunstyrelsen är kommunens löne- och pensionsmyndighet. 

Kommunstyrelsen ska avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, 
avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och anställda. 

Kommunstyrelsen beslutar om kollektivavtal inklusive 
revisionsförhandlingar.  

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden 

• stridsåtgärder. 

Kommunstyrelsen beslutar om anställning av kommunchef.  

Kommunstyrelsen beslutar om anställning/entledigande av förvaltningschef.  

Kommunstyrelsen beslutar om visstidsförordnande av förvaltningschefer i 
varje enskilt fall. 

Vid tillsättning av förvaltningschef eller motsvarande ingår ordföranden i 
kommunstyrelsen, oppositionsråd och ordföranden i ifrågavarande nämnd i 
en särskild rekryteringsgrupp. 
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Kommunstyrelsen beslutar i frågor om bisysslor. 

Kommunstyrelsen beslutar om tjänstledighet som utöver lagstadgad eller 
avtalsmässig rättighet beräknas omfatta eller omfattar längre tid än 6 
månader. 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

12(19) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Kf § 8 

 

Motion från (M) och (KD) - Ytterligare krav vid beviljande av 

ekonomiskt bistånd samt framtagande av handlingsplan 

Dnr KSFD 2020/70 

 

Sammanfattning 

Motion har inkommit från Wiveca Andreasson (M) och Hans Sundström 

(KD) i vilken de föreslår att: 

  Att ta fram krav på aktiviteter och motprestationer som skulle vara 

lämpliga då man uppbär ekonomiskt bistånd i Åstorp 

 Att ta fram en handlingsplan för att bryta den accelererande trenden 

vad gäller ekonomiskt bistånd, och då inte bara inom 

socialförvaltningen utan ur ett kommunalt helhetsperspektiv 

 Att ta fram en finansiering för att verkställa ovan två yrkanden 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2021-01-07, § 8 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott § 2020-12-02 § 313 

Protokoll från Socialnämnden 2020-11-19 § 103 

Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, verksamhetschef Myndighet, 2020-09-23 

Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-02-24 § 46 

Motion (M) (KD) om krav vid beviljande av ekonomiskt bistånd & 

framtagande av handlingen  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 

Expedieras: 

Akten 

Socialnämnden 

 

 

ÅSTORP 

MECI
Start av ärende



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsen 14(34) 

PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 8 

Motion från (M) och (KD) - Ytterligare krav vid beviljande av ekonomiskt 
bistånd samt framtagande av handlingsplan 
Dnr KSFD 2020/70 

Sammanfattning 
Motion har inkommit från Wiveca Andreasson (M) och Hans Sundström (KD) i 
vilken de föreslår att: 

• Att ta fram krav på aktiviteter och motprestationer som skulle vara 
lämpliga då man uppbär ekonomiskt bistånd i Åstorp 

• Att ta fram en handlingsplan för att bryta den accelererande trenden vad 
gäller ekonomiskt bistånd, och då inte bara inom socialförvaltningen 
utan ur ett kommunalt helhetsperspektiv 

• Att ta fram en finansiering för att verkställa ovan två yrkanden 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott § 2020-12-02 § 313 
Protokoll från Socialnämnden 2020-11-19 § 103 
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, verksamhetschef Myndighet, 2020-09-23 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-02-24 § 46 
Motion (M) (KD) om krav vid beviljande av ekonomiskt bistånd & 
framtagande av handlingen 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

Paul Ericsson (M) yrkar på att återremittera ärendet. 

Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar i första hand bifall till Paul Ericssons (M) 
återremissyrkande till motionen och i andra hand yrkar bifall till motionen. 

Anton Holmberg (SD) avstår ifrån att delta i beslut. 

Maria Gottschalk ( -) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) återremissyrkande och i 
andra hand bifall till motionen. 

Åsa Holmen (L) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) återremissyrkande och i 
andra hand i bifall till motionen. 

Paul Ericsson (M) yrkar i andra hand bifall till motionen. 

(1) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsen 15(34) 

PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 8, forts 
Proposition 
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) återremissyrkande med bifallsyrkande 
från Nils-Göran Nilsson (KD), Maria Gottschalk (-) och Åsa Holmen (L) mot 
att avgöra ärendet på sammanträdet under proposition och finner att ärendet ska 
avgöras på sammanträdet. 

Paul Ericsson (M) begär votering. 

Voteringsordning - § SA 
Den som anser att ärendet ska avgöras på sammanträdet röstar Ja och den som 
yrkar bifall till Paul Ericssons (M) återremiss röstar Nej . 

Votering - § SA 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 7 Ja-röster och 6 Nej
röster, vilket innebär att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 8 A). 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Nils-Göran Nilssons (KD) yrkande om 
bifall till motionen med bifallsyrkanden från Maria Gottschalk (-), Åsa Holmen 
(L) och Paul Ericsson (M) under proposition och finner att ordförandes yrkande 
bifalles. 

Paul Ericsson (M) begär votering. 

Voteringsordning- § 8B 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Nils-Göran 
Nilssons (KD) m.fl. yrkande röstar Nej. 

Votering - § 8B 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 Ja-röster och 6 Nej
röster och 2 som avstår ifrån att delta, vilket innebär att Nils-Göran Nilssons 
(KD) m.fl. yrkande bifalles. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 8B). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 

(1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur 

L 
Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

14(19) 

PROTOKOLL 
2020-12-02 

KsAu § 313 

Motion från (M) och (KD) "Ytterligare krav vid beviljande av ekonomiskt 
bistånd samt framtagande av handlingsplan" 
Dnr KSFD 2020/70 

Sammanfattning 
Motion har inkommit från Wiveca Andreasson (M) och Hans Sundström 
(KD) i vilken de föreslår att: 

• Att ta fram krav på aktiviteter och motprestationer som skulle vara 
lämpliga då man uppbär ekonomiskt bistånd i Åstorp 

• Att ta fram en handlingsplan för att bryta den accelererande trenden 
vad gäller ekonomiskt bistånd, och då inte bara inom 
socialförvaltningen utan ur ett kommunalt helhetsperspektiv 

• Att ta fram en finansiering för att verkställa ovan två yrkanden 

Besluts underlag 
Protokoll från Socialnämnden 2020-11-19 § 103 
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, verksamhetschef Myndighet, 2020-09-23 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-02-24 § 46 
Motion (M) (KD) om krav vid beviljande av ekonomiskt bistånd & 
framtagande av handlingen 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



Socialnämnden 
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Sanna Löf    
Verksamhetschef Myndighet   
042 – 641 95    
sanna.lof@astorp.se    
 

Socialnämnden 
 
Svar på motion från (M) och (KD) ”Ytterligare krav vid beviljande av ekonomiskt 
bistånd samt framtagande av handlingsplan” 

Dnr Sn 2020/83 

 
Ärendet 
Motion har inkommit från Wiveca Andreasson (M) och Hans Sundström (KD) i vilken de 
föreslår att:   

• Att ta fram krav på aktiviteter och motprestationer som skulle vara lämpliga då 
man uppbär ekonomiskt bistånd i Åstorp 

• Att ta fram en handlingsplan för att bryta den accelererande trenden vad gäller 
ekonomiskt bistånd, och då inte bara inom socialförvaltningen utan ur ett 
kommunalt helhetsperspektiv 

• Att ta fram en finansiering för att verkställa ovan två yrkanden 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 200923  

Motion från moderaterna och kristdemokraterna inkommen den 20 februari 2020.  

Bakgrund 

Ekonomiskt bistånd utgör det yttersta skyddsnätet i trygghetssystemen, och ska vara ett 
komplement till samhällets generella system när de generella systemen är otillräckliga 
eller när ersättning inte beviljas. Med anledning av att en betydande andel av de som är i 
behov av ekonomiskt bistånd gör det på grund av arbetslöshet är det därför viktigt med 
insatser som bidrar till att stärka den enskildes förmåga till egenförsörjning. 

Kostnaderna för biståndet i Åstorp hade i september 2019 ökat med nio procent jämfört 
med motsvarande period förra året; samtidigt som antalet hushåll med ekonomiskt bistånd 
har ökat med nästan sex procent. För samma period ökade kostnaden för det ekonomiska 
biståndet nationellt med fyra procent. Huvuddelen av ökningen skedde därefter i det 
fjärde kvartalet. Kostnadsökningen av ekonomiskt bistånd 2019 förklaras inte enbart av 
att antalet individer blev fler utan även hushållens genomsnittliga behov av ekonomiskt 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-09-23 
Version  1 ÅSTORP 

mailto:sanna.lof@astorp.se


Socialnämnden 
 2(6) 

 
 

bistånd ökar. Det kan bero på bland annat storleken på familjen, ökade boendekostnader 
eller att hushållen får minskade inkomster i form av exempelvis aktivitetsstöd för 
deltagande i Arbetsförmedlingens insatser1 som föregås av de statliga förändringarna 
inom arbetsmarknadspolitiken. När statliga myndigheter, såsom exempelvis 
Arbetsförmedlingen, förändrar arbetssätt och har en minskad budget förändrar detta 
aktuella insatser och åtgärder samt kan minska tillgängligheten av dessa vid 
centralisering. 

2 

• Att ta fram krav på aktiviteter och motprestationer som skulle vara lämpliga då 
man uppbär ekonomiskt bistånd i Åstorp 

Ovan diagram visar att det inte bara är i Åstorp kostnaderna för ekonomiskt bistånd har 
ökat. Omvärldssituationen påverkar kostnaderna för ekonomiskt bistånd i stor 
utsträckning och 2020 har Coronapandemin inneburit utmaningar. Kommunledningen tog 
i januari 2020 beslut om införandet av en ny arbetsmodell med mål att öka takten till 
självförsörjande, i huvudsak gällande biståndstagare inom ekonomiskt bistånd. Redan i 
december 2019 påbörjades intensiv samverkan mellan de berörda enheterna 
socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och vuxenutbildningen för att förbereda 
verkställighet av detta beslut. Arbetsmodellen kallas för Öka Takten och är 
verksamhetens förslag till den handlingsplan motionsförfattarna efterlyser. Målsättningen 
är att korta inskrivningstiden i försörjningsstöd, påskynda den sökandes väg till egen 
försörjning genom intensifierat kartläggnings- och vägledningsarbete och hålla fokus på 
arbetslinje och egen försörjning genom hela processen.  

                                                           
1 SKR 191108 
2 Socialstyrelsens statistikdatabas 
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Socialnämnden 
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I socialtjänstlagen 4 Kap 1 § 2 st anges: 

”Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt 
första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns 
godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står 
till arbetsmarknadens förfogande.” 

Att bidra till att på sikt klara sin egen försörjning är en förutsättning för att ha rätt till 
försörjningsstöd. Ett arbetsmarknadsinriktat perspektiv i handläggning av ansökningar om 
försörjningsstöd samt i den vägledning/coachning som ges är således helt i linje med 
lagstiftningen. Det innebär fokus på självförsörjning, eget ansvar med målsättning arbete 
eller studier, att vara i rörelse, ges modet att prova samt att utmanas.  

De riktlinjer som ligger till grund för biståndsbedömning avseende försörjning är under 
revidering och kommer att lämnas till socialnämndens arbetsutskott under oktober månad. 
I riktlinjerna för biståndsbedömning inom Åstorps kommun framgår antagna krav utifrån 
arbetslinjen samt hur avvikelser från individens handlingsplan ska prövas vid bedömning 
kring rätten till ekonomiskt bistånd.  

 
• Att ta fram en handlingsplan för att bryta den accelererande trenden vad gäller 

ekonomiskt bistånd, och då inte bara inom socialförvaltningen utan ur ett 
kommunalt helhetsperspektiv 

Inom socialförvaltningen ska klientarbete och riktlinjer för handläggning och prövning av 
försörjningsstödet byggas på arbetslinjen. En del i en handlingsplan för att bromsa 
utvecklingen inom försörjningsstödet är den process som framarbetats i form av Öka 
takten. Sedan i maj 2020 finns här en upparbetad process där målgruppen slussas direkt 
vid första ansökan om försörjningsstöd vidare till coacher på arbetsmarknadsenheten för 
en kartläggningsvecka på 40 timmar. Det finns tydliga riktlinjer för handläggningen av 
försörjningsstöd i relation till frånvaro från aktiviteten. Deltagande i kartläggningsveckan 
samt fortlöpande i Öka Takten likställs med arbete och frånvarokontroll samt uppföljning 
är centralt. Frånvaro innebär att rätten till bistånd prövas, då den enskilde vid ogiltig 
frånvaro inte kan anses bidra till att på sikt bli självförsörjande. Skriftliga rutiner för 
handläggning i förhållande till frånvaro har upprättats och implementerats. 

Genom att delta i aktivitet under en 40-timmarsvecka kontrolleras den enskildes förmåga 
till att passa tider, genomföra arbetsuppgifter, hålla en deadline, ingå i en grupp och andra 
kompetenser som är viktiga för att en anställning eller utbildning på sikt ska fungera.  

En sidoeffekt av arbetet med Öka Takten kan även vara att eventuellt synliggöra 
eventuellt bidragsfusk av enskilda som exempelvis arbetar ”svart” eller har annan faktisk 
boendekommun då kraven på närvaro ökar. Arbetet med Öka Takten förväntas på så sätt i 
viss mån synliggöra dessa problem och bidra till att lösa dem.  

En styrgrupp är bildad med operativ och strategisk representation från chefer på 
ekonomiskt bistånd, arbete och tillväxt/arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen. 
En bred förankring och en tät samverkan både strategiskt och operativt är nödvändigt för 
ett framgångsrikt gemensamt arbete.  
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En upparbetad arbetsprocess skapar mervärde mellan de olika berörda kommunala 
enheterna, utmanar och leder till utvecklat uppdrag och professionalism. Genom att nära 
följa arbetet kan arbetsledning snabbt fånga upp detaljer som behöver justeras. 

I juni 2020 fanns 263 hushåll inskrivna på ekonomiskt bistånd, med 358 vuxna individer. 
(I augusti hade denna andel ökat till 272 hushåll). Processen bygger på att cirka 65% av 
de inskrivna på ekonomiskt bistånd (233 individer) vars mål är självförsörjning via arbete 
eller studier, ska erbjudas/är redo för detta och snabbare ska kunna avslutas till egen 
försörjning. 
 
Effekter av Öka Takten 

- Arbetet med Öka Takten innefattar flera förvaltningar och kräver samverkan över 
förvaltningsgränser. I detta arbete synliggörs behov hos de som söker 
försörjningsstöd tydligare och utifrån ett mer heltäckande perspektiv. Det har 
hittills framkommit att många av de sökande har alltför bristande kunskaper i 
svenska språket för att vara helt redo för arbetsmarknaden. För närvarande finns 
exempelvis möjlighet till kombination av SFI-studier och praktik och behov av 
att hitta fler innovativa lösningar som möjliggör framgångsrika språkstudier 
föreligger tillsammans med vuxenutbildningen.  
 

- Åstorp är en kommun med hög skuldsättningsproblematik generellt, vilket även 
avspeglar sig i skuldsättningen till CSN. Vid obetald skuld till CSN stängs den 
studerande av från vidare möjlighet till finansiering. Ibland är det fråga om 
mindre summor som återstår i skuld och som genom avbetalning möjliggör 
fortsatt låntagning hos CSN. Ibland är skuldsummorna större och det finns ingen 
möjlighet för den enskilde att lösa sin skuld inom överskådlig tid och därigenom 
få en möjlighet till fortsatta studier. Socialnämnden har därför fattat beslut om 
möjlighet till att erhålla försörjningsstöd vid yrkesförberedande studier i vissa 
fall. Genom en individuell bedömning av rätten till försörjningsstöd möjliggörs 
yrkesförberedande studier som kan leda till långsiktig egenförsörjning. Insatsen 
riktar sig till en grupp som bland en ökande mängd arbetslösa kommer ännu 
längre ifrån arbetsmarknaden utan en yrkesutbildning.  
 

- En ökad samverkan mellan förvaltningar inom kommunen. Försörjningsproblem 
är ett socialt problem som berör kommunen i sin helhet och gemensamma krafter 
behövs för att nå framgång. Hög skuldsättning, låg utbildningsnivå, bristfälliga 
boendemiljöer och missbruk är några av de faktorer som utöver arbetslöshet 
spelar in när det kommer till subjektiv fattigdom. Arbetssättet Öka Takten har ett 
särskilt fokus på de som ingår i gruppen som står nära arbetsmarknaden. De 35% 
som återstår som enligt siffror i juni 2020 var 125 individer är i stort behov av 
fördjupad utredning, kartläggning och insatser för att närma sig arbetsmarknaden 
på längre sikt alternativt få vägledning till försörjning via annan 
socialförsäkringsförmån såsom exempelvis sjuk-/aktivitetsersättning. För att nå 
framgång med denna målgrupp behöver socialnämnden samverka med andra 
förvaltningar men även med exempelvis Försäkringskassa och primärvård. Detta 
arbete behöver ges tid och förutsättningar för att utvecklas. 
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För att förebygga att ungdomar hamnar i utanförskap och arbetslöshet pågår för 
närvarande en dialog inom Tryggare Åstorp gällande gemensamma insatsalternativ för 
ungdomar som faller under det kommunala aktivitetsansvaret och som inte har någon 
pågående skolgång. Målet är att skapa en arbetsprocess med kommunala praktikplatser, 
där ungdomen kan motiveras till fortsatta studier eller på sikt kan valideras mot 
yrkeskraven utifrån sina praktiska kunskaper och på så sätt närma sig arbetsmarknaden 
och egen försörjning. Skolans möjligheter att motivera och förebygga avhopp från 
studier, samt att tillse att eleverna i Åstorps kommun blir behöriga till studier och tar 
examen, behöver stödjas. Inom Tryggare Åstorp görs planeringsarbete för att hitta 
arbetsmodeller och gemensamhetslokaler för att effektivt och tidigt kunna arbeta 
stärkande och aktivt med målgruppen. Detta är ett arbete som tydligt visar på att 
resurssamverkan mellan förvaltningarna kan skapa kreativa lösningar med mervärden för 
kommuninvånaren. 
 
För de kommuninvånare som är i behov av stöd kring sin försörjning och som står långt 
från arbetsmarknaden genomförs ett kartläggande arbete samt upprättande av 
handlingsplaner som syftar till lotsning till andra socialförsäkringsförmåner och annan 
sysselsättning. Detta är ett resurskrävande arbete där en tillfällig bemanningsförstärkning 
tillsatts under hösten för att samverkan och flödesprocesser ska kunna utvecklas 
ytterligare.  

 
• Att ta fram en finansiering för att verkställa ovan två yrkanden 

 

Finansiering för verkställande av Öka takten behöver lyftas budgetprocess i synnerhet 
utifrån ökade volymer. Enligt den beräkning som gjordes i januari 2020 skulle Öka takten 
kunna finansieras under 2021 under förutsättning att kostnaderna för ekonomiskt bistånd 
minskar genom arbetet med Öka Takten och automatisering av delar av 
handläggningsprocessen. Dessa medel skulle då täcka personalkostnader och övriga 
omkostnader på Arbetsmarknadsenheten utifrån minskade kostnader för 
försörjningsstödet i kommunen.  

Då Öka takten bygger på långsiktig förvaltningsövergripande samverkan vore det 
gynnsamt ur det kommunala helhetsperspektiv som motionen efterlyser, att medel 
tillskjuts insatsen centralt samt att verksamheten samorganiseras. Detta skulle bidra till att 
insatsen säkras och fortsatt utvecklas på sikt. En beställar-/utförarrelation är inte 
främjande för den unika samverkan förvaltningarna nu utvecklar tillsammans. Då 
automatisering av ansöknings- och beräkningsprocess inte kommit igång som planerat 
under våren 2019 föreligger fortsatt behov av finansiering för 2021.  

Då Covid-19 dessutom renderat en ansenlig ökning avseende hushåll som är i behov av 
försörjningsstöd görs bedömningen att den budgetberäkning som gjordes i januari 2020 
inte kommer att hålla. Det arbete som bedrivs genom Öka takten har därmed av ökad vikt 
att fortlöpa 2021 för att stödja kommuninvånaren till egenförsörjning och sysselsättning.  

Gällande tydliggörande avseende arbetslinjen inom riktlinjerna gällande försörjningsstöd 
i Åstorps kommun krävs ingen finansiering i nuläget.  

ÅSTORP 



Socialnämnden 
 6(6) 

 
 

Ett kommunalt helhetsperspektiv behöver genomsyra förvaltningarnas samverkan och i 
kommande budgetarbete behöver finansieringsfrågan lyftas för att få en långsiktighet i 
arbetet för att satsningarna ska ge bärighet över tid över förvaltningsgränser. 

 
Beaktande av barnperspektivet 
Barn som växer upp i ekonomisk utsatthet är mer utsatta än andra inom en rad områden.  
Konsekvenserna av att leva i ekonomisk utsatthet är inte enbart materiella, utan påverkar 
barns möjligheter socialt där bristen på pengar kan leda till utanförskap. Det finns ett 
samband mellan ekonomisk utsatthet och svagare skolprestation, samt risk för missbruk 
och kriminalitet i vuxenlivet. Utifrån barnperspektivet är insatser som stärker föräldrars 
möjligheter att komma ut i arbetslivet och bli självförsörjande viktiga.  

 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Socialnämnden 7(21) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-11-19 

Sn § 103 

Svar på motion från (M) och (KD) "Ytterligare krav vid beviljande av 
ekonomiskt bistånd samt framtagande av handlingsplan" 
Dnr SND 2020/83 

Sammanfattning 
Motion har inkommit från Wiveca Andreasson (M) och Hans Sundström 
(KD) i vilken de föreslår att: 

• Att ta.fram krav på aktiviteter och motprestationer som skulle vara 
lämpliga då man uppbär ekonomiskt bistånd i Åstorp 

• Att ta.fram en handlingsplan för att bryta den accelererande trenden vad 
gäller ekonomiskt bistånd, och då inte bara inom socialförvaltningen utan 
ur ett kommunalt helhetsperspektiv 

• Att ta fram en .finansiering för att verkställa ovan två yrkanden 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, daterad den 200923 
Motion från Moderaterna och Kristdemokraterna inkommen den 20 februari 
2020. 
Beslut från SnAu 2020-10-01 § 195 

Yrkande 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



ASTORPS\KOMMUN 
KOMMUNSTYRELS!EFÖRVALTNINGEN 

2020 -Dl- 2 4 
Diarie nr. r Di~rieplan 

Motion: Ytterligare krav vid beviljande av ekono
miskt bistånd samt framtagande av handlingsplan 

Åstorps kommun står liksom många andra kommuner inför stora utmaningar inom 

välfärden. En del är den oroande ökande kostnadsutveckling av ekonomiskt bistånd (även 

kallat försörjningsstöd och/eller socialbidrag). De som såg Uppdrag granskning i augusti 2019 

såg denna problematik belysas i Filipstad, där deras ekonomiska bistånd gick från ca 10 Mkr 

2010 till ca 30 Mkr 2018. För Åstorps kommun var utfallet år 2018 för totalt 16,3 Mkr och för 

år 2019 totalt 19,7 Mkr, och det är fortsatt ökande. 

Vi behöver redan nu sätta in åtgärder för att kunna erbjuda våra medborgare en hållbar 

välfärd och främja att våra medborgare i möjligaste mån förblir självförsörjande. 

Som ett första steg har vi i Socialnämnden tagit beslut om att erbjuda hembesök i samband 

med ansökan av ekonomiskt bistånd under förutsättning att den sökande godkänner detta. 

Under initiativet Tryggare Åstorp har vi tillsammans mellan förvaltningar/enheter börjat 

samverka och besök görs tillsammans i uppsökande syfte för att minimera att barn far illa, 

finna undermåliga bostäder, missutnyttjande av bidrag mm. I dagsläget är det frivilligt för 

den sökande att godkänna hembesök. Vi anser att obligatoriska och/eller oanmälda 

hembesök hade varit ett rimligt krav att ställa för att socialförvaltningen ska kunna bilda sig 

en uppfattning om totalsituationen. Vi hade därigenom också getts möjlighet att prata om 

boendemiljön, se hur eventuella barn fungerar i hemmiljön och kunna ge stöd vid behov, tex 

utbildningsstöd eller andra lämpliga insatser. Men då detta i dagsläget är att bryta mot 

grundlagen så får vi försöka få till en lagändring istället. 

Vi vet att många fina insatser redan görs i socialförvaltningen och andra enheter, genom tex 

Tryggare Åstorp . Vi vill med denna motion uppmärksamma problematiken samt sätta 

ytterligare krav på motprestationer när man uppbär ekonomiskt bistånd . Finns det fler, 

andra åtgä rder att göra tex ännu grundligare undersökning vad gäller hyreskontrakt, 

adresser etc. 

Vi yrkar att: 

Kommunstyrelsen tillsammans med Socialnämnden får i uppdrag: 

# att ta fram förslag på krav på aktiviteter och motprestationer som skulle vara lämpliga då 

man uppbär ekonomiskt bistånd i Åstorps kommun. 

# att ta fram en handlingsplan för att bryta den accelererande trenden vad gäller ekonomiskt 

bistånd, och då inte bara inom socialförvaltningen utan ur ett kommunalt helhetsperspektiv 

# att också ta fram en finansiering för att verkställa ovan två yrkanden. 

Kommunfullmäktige 24 februari 2020 

Wiveca Andreasson (M) Hans Sundström (KD) 
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Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 30(30) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 46 

Motion (M, KD) - Ytterligare krav vid beviljande av ekonomiskt 
bistånd samt framtagande av handlingsplan 

Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M) och Hans Sundström (KO) har inkommit med en 
motion med följande yrkande: 
Kommunstyrelsen tillsammans med Socialnämnden få r i uppdrag: 

• Att ta fram förslag på krav på aktiviteter och motprestationer som 
skulle vara lämpliga då man uppbär ekonomi skt bistånd i Åstorps 
kommun 

• Att ta fram en handlingsplan för att bryta den accelererande trenden 
vad gäller ekonomiskt bi stånd, och då inte bara inom 
socialförvaltningen utan ur ett kommunalt helhetsperspektiv 

• Att också ta fram en finansiering för att verkställa ovan två yrkanden 

Besluts underlag 
Motion från Wiveca Andreasson (M) och Hans Sundström (KO) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen få r ställas och skickas till kommunstyrelsen för berednin g. 

Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Kf § 9 

 

Borgensram för kommunala aktiebolagen från och med 1 januari 2021  

Dnr KSFD 2020/347 

 

Sammanfattning 

November 2020 har Björnekulla Fastighets AB kommunal borgen om 

386 421 000 kr och AB Kvidingebyggen en kommunalborgen om 120 

200 000 kr. Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 506 

621 000 kr. Bakomliggande lån är uteslutande till Kommuninvest.  

 

Ekonomiavdelningen har haft kontakt med de helägda kommunala bolagen 

angående behov av borgensram för det kommande året, 2021. Björnekulla 

Fastighets AB har i samband med detta anhållit om en utökad ram på 122,6 

miljoner kronor (mkr), varav 7,6 mkr avser upplösning av nuvarande 

internbankslån, vilket inte påverkar koncernens belåning. AB 

Kvidingebyggen har anhållit om en utökad ram om 72,0 mkr, varav 62,0 

mkr avser upplösning av nuvarande internbankslån, vilket inte påverkar 

koncernens belåning. 

Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 701 221 000 kr 

 

Kommuninvest ställer krav på formaliserad text vid utökning av kommunalt 

borgensåtagande, varefter förslag till kommunfullmäktigebeslut är 

formulerat i enlighet med den lydelsen: 

 

”Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

…XXX:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 

……XXX….. kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader” 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2021-01-07, § 11 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-16 § 321 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-16 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Expedieras: 

Akten 

Ekonomiavdelningen 

BFAB och AB KVB 
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Start av ärende
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Ordförandes signatur 
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Kommunstyrelsen 19(34) 

PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 11 

Borgensram för kommunala aktiebolagen från och med 1 januari 2021 
Dnr KSFD 2020/34 7 

Sammanfattning 
November 2020 har Björnekulla Fastighets AB kommunal borgen om 
386 421 000 kr och AB Kvidingebyggen en kommunalborgen om 120 200 000 
kr. Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 506 621 000 kr. 
Bakomliggande lån är uteslutande till Kommuninvest. 

Ekonomiavdelningen har haft kontakt med de helägda kommunala bolagen 
angående behov av borgensram för det kommande året, 2021. Björnekulla 
Fastighets AB har i samband med detta anhållit om en utökad ram på 122,6 
miljoner kronor (mkr), varav 7,6 mkr avser upplösning av nuvarande 
internbankslån, vilket inte påverkar koncernens belåning. AB Kvidingebyggen 
har anhållit om en utökad ram om 72,0 mkr, varav 62,0 mkr avser upplösning 
av nuvarande internbankslån, vilket inte påverkar koncernens belåning. 
Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 701 221 000 kr 

Kommuninvest ställer krav på formaliserad text vid utökning av kommunalt 
borgensåtagande, varefter förslag till kommunfullmäktigebeslut är formulerat i 
enlighet med den lydelsen: 

"Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
.. . XXX:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
...... XXX ..... kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader" 

Besluts underlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-16 § 321 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-16 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta 

• att såsom för egen skuld ingå ny borgen för Bjömekulla Fastighets AB:s 
låneförpliktelser upp till 122 600 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Därmed blir det totalt högsta lånebeloppet 509 021 000 kr. 

• att såsom för egen skuld ingå ny borgen för AB K vidingebyggens 
låneförpliktelser upp till 72 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Därmed blir det totalt högsta lånebeloppet 192 200 000 kr. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 

(1) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsen 20(34) 

PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 11, forts 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• att såsom för egen skuld ingå ny borgen för Björnekulla Fastighets AB:s 
låneförpliktelser upp till 122 600 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Därmed blir det totalt högsta lånebeloppet 509 021 000 kr. 

• att såsom för egen skuld ingå ny borgen för AB Kvid inge byggens 
låneförpliktelser upp till 72 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Därmed blir det totalt högsta lånebeloppet 192 200 000 kr. 

Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 

(1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

~ 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

7(25) 

PROTOKOLL 
2020-12-16 

KsAu § 321 

Borgensram för kommunala aktiebolagen från och med 1 januari 2021 
Dnr KSFD 2020/34 7 

Sammanfattning 
November 2020 har Björnekulla Fastighets AB kommunal borgen om 
386 421 000 kr och AB Kvidingebyggen en kommunalborgen om 120 
200 000 kr. Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 506 
621 000 kr. Bakomliggande lån är uteslutande till Kommuninvest. 

Ekonomiavdelningen har haft kontakt med de helägda kommunala bolagen 
angående behov av borgensram för det kommande året, 2021. Björnekulla 
Fastighets AB har i samband med detta anhållit om en utökad ram på 122,6 
miljoner kronor (mkr), varav 7,6 mkr avser upplösning av nuvarande 
internbankslån, vilket inte påverkar koncernens belåning. AB 
Kvidingebyggen har anhållit om en utökad ram om 72,0 mkr, varav 62,0 mkr 
avser upplösning av nuvarande internbankslån, vilket inte påverkar 
koncernens belåning. 
Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 701 221 000 kr 

Kommuninvest ställer krav på formaliserad text vid utökning av kommunalt 
borgensåtagande, varefter förslag till kommunfullmäktigebeslut är formulerat 
i enlighet med den lydelsen: 

"Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
... XXX:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
...... XXX .. ... kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader" 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-16 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

• att såsom för egen skuld ingå ny borgen för Björnekulla Fastighets 
AB:s låneförpliktelser upp till 122 600 000 kr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Därmed blir det totalt högsta lånebeloppet 509 
021 000 kr. 

• att såsom för egen skuld ingå ny borgen för AB K vidingebyggens 
låneförpliktelser upp till 72 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Därmed blir det totalt högsta lånebeloppet 192 200 000 kr. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

8(25) 

PROTOKOLL 
2020-12-16 

KsAu § 321, forts 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• att såsom för egen skuld ingå ny borgen för Bjömekulla Fastighets 
AB:s låneförpliktelser upp till 122 600 000 kr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Därmed blir det totalt högsta lånebeloppet 509 
021 000 kr. 

• att såsom för egen skuld ingå ny borgen för AB K vidingebyggens 
låneförpliktelser upp till 72 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Därmed blir det totalt högsta lånebeloppet 192 200 000 kr. 

Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



Kommunstyrelseförvaltningen        1(2) 

Ekonomiavdelningen 
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Borgensram för kommunala aktiebolagen från och med 1 januari 2021 
Dnr KSFD 2020/347 
 
Kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
November 2020 har Björnekulla Fastighets AB kommunal borgen om 
386 421 000 kr och AB Kvidingebyggen en kommunalborgen om 120 200 000 kr. 
Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 506 621 000 kr. 
Bakomliggande lån är uteslutande till Kommuninvest.  
 
Ekonomiavdelningen har haft kontakt med de helägda kommunala bolagen 
angående behov av borgensram för det kommande året, 2021. Björnekulla 
Fastighets AB har i samband med detta anhållit om en utökad ram på 122,6 
miljoner kronor (mkr), varav 7,6 mkr avser upplösning av nuvarande 
internbankslån, vilket inte påverkar koncernens belåning. AB Kvidingebyggen har 
anhållit om en utökad ram om 72,0 mkr, varav 62,0 mkr avser upplösning av 
nuvarande internbankslån, vilket inte påverkar koncernens belåning. 
Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 701 221 000 kr 
 
Kommuninvest ställer krav på formaliserad text vid utökning av kommunalt 
borgensåtagande, varefter förslag till kommunfullmäktigebeslut är formulerat i 
enlighet med den lydelsen: 
 
”Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för …XXX:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om ……XXX….. kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader” 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-16 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

• att såsom för egen skuld ingå ny borgen för Björnekulla Fastighets AB:s 
låneförpliktelser upp till 122 600 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Därmed blir det totalt högsta lånebeloppet 509 021 000 kr. 

• att såsom för egen skuld ingå ny borgen för AB Kvidingebyggens 
låneförpliktelser upp till 72 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Därmed blir det totalt högsta lånebeloppet 192 200 000 kr. 

 
 
  

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-12-08 
Version  1 ÅSTORP 
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Anna Falkenstam    Jonas Jönsson 
Ekonomichef    Kommunchef 
042 – 640 16    042 640 50 
anna.falkenstam@astorp.se   jonas.jonsson@astorp.se 
 
Expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Björnekulla Fastighets AB 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anna.falkenstam@astorp.se
mailto:jonas.jonsson@astorp.se


ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 26(39) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-11-23 

Kf § 187 

Borgensram för kommunägda bolag 2021 
Dnr KSFD 2020/34 7 

Sammanfattning 
November 2020 har Björnekulla Fastighets AB kommunal borgen om 
386 421 000 kr och AB Kvidingebyggen en kommunalborgen om 120 
200 000 kr. Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 506 
621 000 kr. Bakomliggande lån är uteslutande till Kommuninvest. 
Ekonomiavdelningen har haft kontakt med de helägda kommunala bolagen 
angående behov av borgensram för det kommande året, 2021. Björnekulla 
Fastighets AB har i samband med detta anhållit om en utökad ram på 122,6 
miljoner kronor (mkr), varav 7,6 mkr avser upplösning av nuvarande 
internbankslån, vilket inte påverkar koncernens belåning. AB 
Kvidingebyggen har anhållit om en utökad ram om 72,0 mkr, varav 62,0 
mkr avser upplösning av nuvarande internbankslån, vilket inte påverkar 
koncernens belåning. 
Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 701 221 000 kr 
Kommuninvest ställer krav på formaliserad text vid utökning av kommunalt 
borgensåtagande, varefter förslag till kommunfullmäktigebeslut är 
formulerat i enlighet med den lydelsen: 
"Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
... XXX:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
...... XXX ... .. kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader" 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-10-28, § 246 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-27 § 257 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-10-16 

Yrkande 
Ronny Sandberg (S) yrkar: 

• Att såsom för egen skuld ingå ny borgen för Björnekulla Fastighets 
AB :s låneförpliktelser upp till 122 600 000 kr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Därmed blir det totalt högsta lånebeloppet 509 
021 000 kr. 

• Att såsom för egen skuld ingå ny borgen för AB K vidingebyggens 
låneförpliktelser upp till 72 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. Därmed blir det totalt högsta lånebeloppet 192 200 
000 kr. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 27(39) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatwn 2020-11-23 

Kf § 187, forts 

Ordförande yrkar på att ärendet återremitteras för att beredas av 
kommunstyrelsen med det förändrade yrkandet. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras för att beredas av kommunstyrelsen med det 
förändrade yrkandet. 

Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

14(19) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Kf § 10 

 

Motion (SD) - Omorganisera bort kultur- och fritidsnämnden 

Dnr KSFD 2020/268 

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna väckte en motion på kommunfullmäktige den 31 

augusti 2020 om att organisera bort kultur- och fritidsnämnden. I Motionen 

framförs att: 

Sverigedemokraterna är positiva till en slimmad politisk organisation. 

Arbetsbördan inom kultur- och fritidsnämnden är långt ifrån betungande. 

Väldigt korta dagordningar som främst innehåller informationsärenden. SD-

Åstorp menar att man slösar med skattemedel för politiska arovden, 

arbetstid för tjänstemän. Deras arbetstid hade kunnat användas bättre. Stora 

delar inom nämnden gäller kulturskolan och det är SD-Åstorps mening att 

följande samt snarlika delar ska ligga under Bildningsnämnden med både 

kunskap och verkliga resurser. Fritid och andra olika tjänster, som redan 

utförs av KSF/Tekniska kontoret, kan organiseras in i 

kommunstyrelseförvaltningen.  

På följande sätt kan Åstorps kommun både ta hänsyn till och något förbättra 

den ekonomiska situationen, bejaka både personal samt verksamhet, minska 

arvoden och den politiska organisationen samt samtidigt inte skära ner bland 

våra kultur- och föreningsorienterade områden. 

Sverigedemokraterna Åstorp yrkar på: 

Att omorganisera bort Kultur- och fritidsnämnden så snart som möjligt eller 

senast vid start av nästa mandatperiod där skolrelaterade funktioner flyttas 

till bildningsförvaltningen och fritid samt övriga väsentliga tjänster till 

tekniska kontoret. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2021-01-07, § 11 

Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-11-24 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Expedieras: 

Akten 

Administrativa enheten 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

ÅSTORP 

MECI
Start av ärende



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsen 21(34) 

PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 12 

Motion (SD) - Omorganisera bort kultur- och fritidsnämnden 
Dnr KSFD 2020/268 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna väckte en motion på kommunfullmäktige den 31 augusti 
2020 om att organisera bort kultur- och fritidsnämnden . I Motionen framförs 
att: 
Sverigedemokraterna är positiva till en slimmad politisk organisation. 
Arbetsbördan inom kultur- och fritidsnämnden är långt ifrån betungande. 
Väldigt korta dagordningar som främst innehåller informationsärenden. SD
Åstorp menar att man slösar med skattemedel för politiska arovden, arbetstid 
för tjänstemän. Deras arbetstid hade kunnat användas bättre. Stora delar inom 
nämnden gäller kulturskolan och det är SO-Åstorps mening att följande samt 
snarlika delar ska ligga under Bildningsnämnden med både kunskap och 
verkliga resurser. Fritid och andra olika tjänster, som redan utförs av 
KSF/Tekniska kontoret, kan organiseras in i kommunstyrelseförvaltningen. 
På följande sätt kan Åstorps kommun både ta hänsyn till och något förbättra 
den ekonomiska situationen, bejaka både personal samt verksamhet, minska 
arvoden och den politiska organisationen samt samtidigt inte skära ner bland 
våra kultur- och föreningsorienterade områden. 
Sverigedemokraterna Åstorp yrkar på: 
Att omorganisera bort Kultur- och fritidsnämnden så snart som möjligt eller 
senast vid start av nästa mandatperiod där skolrelaterade funktioner flyttas till 
bildningsförvaltningen och fritid samt övriga väsentliga tjänster till tekniska 
kontoret. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-11-24 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad samt att hänskjuta frågan till Arvodes- och organisationsgruppen. 

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 

Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till motionen. 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till motionen. 
Jan Hennicks (-) yrkar bifall till motionen. 
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till motionen. 
Åsa Holmen (L) yrkar bifall till motionen. 

Johan Bergqvist (V) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 

(1) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsen 22(34) 

PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 12, forts 
Martin Sjöström (M) yrkar bifall till motionen. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C), 
Johan Bergqvist (V) och Mikael Mårtensson (S) mot Anton Holmbergs (SD) 
yrkande om bifall till motionen med bifallsyrkande från Paul Ericsson (M), Jan 
Hennicks (-), Maria Gottschalk (-), Åsa Holmen (L), Martin Sjöström (M) och 
Nils-Göran Nilsson (KD) under proposition och finner att Anton Holmbergs 
(SD) m.fl. yrkande bifalles. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 

Reservation 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot 
beslutet till förmån för ordförandes yrkande. 

Expedieras: 
Akten 
Kommunfullmäktige 

(1) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

9(25) 

PROTOKOLL 
2020-12-16 

KsAu § 322 

Motion (SD) - Omorganisera bort kultur- och fritidsnämnden 
Dnr KSFD 2020/268 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna väckte en motion på kommunfullmäktige den 31 augusti 
2020 om att organisera bort kultur- och fritidsnämnden. I Motionen framförs 
att: 
Sverigedemokraterna är positiva till en slimmad politisk organisation. 
Arbetsbördan inom kultur- och fritidsnämnden är långt ifrån betungande. 
Väldigt korta dagordningar som främst innehåller informationsärenden. SD
Åstorp menar att man slösar med skattemedel för politiska arovden, arbetstid 
för tjänstemän. Deras arbetstid hade kunnat användas bättre. Stora delar inom 
nämnden gäller kulturskolan och det är SD-Åstorps mening att följande samt 
snarlika delar ska ligga under Bildningsnämnden med både kunskap och 
verkliga resurser. Fritid och andra olika tjänster, som redan utförs av 
KSF/Tekniska kontoret, kan organiseras in i kommunstyrelseförvaltningen. 
På följande sätt kan Åstorps kommun både ta hänsyn till och något förbättra 
den ekonomiska situationen, bejaka både personal samt verksamhet, minska 
arvoden och den politiska organisationen samt samtidigt inte skära ner bland 
våra kultur- och föreningsorienterade områden. 
Sverigedemokraterna Åstorp yrkar på: 
Att omorganisera bort Kultur- och fritidsnämnden så snart som möjligt eller 
senast vid start av nästa mandatperiod där skolrelaterade funktioner flyttas till 
bildningsförvaltningen och fritid samt övriga väsentliga tjänster till tekniska 
kontoret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, närnndsekreterare, 2020-11-24 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anse motionen besvarad samt att hänskjuta frågan till Arvodes- och 
organisationsgruppen. 

Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till motionen. 

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 

Jan Hennicks (-) yrkar bifall till motionen. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

78 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

10(25) 

PROTOKOLL 
2020-12-16 

KsAu § 322, forts 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C) mot 
Anton Holmbergs (SD) yrkande med bifallsyrkande från Roger Nielsen (M) 
och Jan Hennicks (-) under proposition och finner att Anton Holmbergs (SD) 
yrkande bifalles. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 

Reservation 
Ronny Sandberg (S) och Annica Vink (C) reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
Administrativa enheten 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2020/268 

Kommunfullmäktige 
 
Motion (SD) - Omorganisera bort kultur- och fritidsnämnden 
Dnr KSFD 2020/268 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna väckte en motion på kommunfullmäktige den 31 augusti 
2020 om att organisera bort kultur- och fritidsnämnden. I Motionen framförs 
följande: 
Sverigedemokraterna är positiva till en slimmad politisk organisation. 
Arbetsbördan inom kultur- och fritidsnämnden är långt ifrån betungande. Väldigt 
korta dagordningar som främst innehåller informationsärenden. SD-Åstorp menar 
att man slösar med skattemedel för politiska arvoden, arbetstid för tjänstemän. 
Deras arbetstid hade kunnat användas bättre. Stora delar inom nämnden gäller 
kulturskolan och det är SD-Åstorps mening att följande samt snarlika delar ska 
ligga under Bildningsnämnden med både kunskap och verkliga resurser. Fritid och 
andra olika tjänster, som redan utförs av KSF/Tekniska kontoret, kan organiseras 
in i kommunstyrelseförvaltningen.  
På följande sätt kan Åstorps kommun både ta hänsyn till och något förbättra den 
ekonomiska situationen, bejaka både personal samt verksamhet, minska arvoden 
och den politiska organisationen samt samtidigt inte skära ner bland våra kultur- 
och föreningsorienterade områden. 
Sverigedemokraterna Åstorp yrkar på: 
Att omorganisera bort Kultur- och fritidsnämnden så snart som möjligt eller senast 
vid start av nästa mandatperiod där skolrelaterade funktioner flyttas till 
bildningsförvaltningen och fritid samt övriga väsentliga tjänster till tekniska 
kontoret. 
 
Förslag till beslut 
För att inte föregripa frågan föreslås att: 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad samt att hänskjuta frågan 
till Arvodes- och organisationsgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-11-24 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 2020-10-07 (§ 234) ett beslut om att inrätta en politisk 
grupp för översyn av arvoden samt den politiska organisationen i kommunen inför 
kommande mandatperiod. Gruppen består av en representant från respektive parti 
som finns i kommunfullmäktige och kommer att arbeta med hur den politiska 
organisationen kommer att se ut framöver. Då en del av att-satsen i motionen är att 
förslaget ska genomföras senast vid en ny mandatperiod är det rimligt att arvodes- 
och organisationsgruppen får diskutera förslaget och ha förslaget i sitt arbete. 
 

ÅSTORP 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2020/268 

Expedieras till  
Akten 
Kommunfullmäktige 
 
 
Amer Lukac    Jonas Jönsson 
Nämndsekreterare   Kommunchef 
042 640 92    042 640 50 
amer.lukac@astorp.se   jonas.jonsson@astorp.se 
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Motion 
Omorganisera bort Kultur- och Fritidsnämnden 

I skrivande stund nalkas det mycket tuffa ekonomiska tider för Åstorps kommun. Det osäkra 
läget blir inte heller bättre med rådande Coronapandemi. 

Således kommer framtiden inte presentera många möjligheter för investeringar och projekt, 
utan det gäller att prioritera de allra mest nödvändiga. Med andra ord väntas flera 
effektiviseringar och besparingar. Förutom beklagliga exempel på nedskärningar så är även 
omorganisationer ett exempel på möjligheter. 

Sverigedemokraterna Åstorp är och har varit motståndare till nedskärningar bland 
skolpersonalen och fundamentala verksamheter. SO-Åstorp är däremot positiva till en 
mycket slimmad politisk organisation och det gäller inte minst kommunorganisation. Varje 
skattekrona ska handskas varsamt i förhållande till effekt för våra medborgare. 

Något Sverigedemokraterna i Åstorp brinner för är vår lokala samt svenska kultur och 
historia. Detta är något vi självklart ska bevara och bejaka! 

Emellertid så går det från klarhet till klarhet att arbetsbördan inom Kultur- och 
Fritidsnämnden (KFN) är långt ifrån betungande. Väldigt korta dagordningar som främst 
innehåller informationsärenden. Det är därmed SO-Åstorps mening att vi slösar med 
skattemedel för politiska arvoden och arbetstid för tjänstemän, allt ifrån sekreterare till 
förvaltningschef. Deras arbetstid, och indirekt lön, hade kunnat användas bättre och 
annorlunda. 

Utifrån rådande situation och erfarenhet är Sverigedemokraterna Åstorp av den inställningen 
att med hänsyn till arbetsbördan inom KFN och framförallt de stora ekonomiska 
utmaningarna, att man omorganiserar bort Kultur- och Fritidsnämnden. Stora delar inom 
nämnden gäller kulturskolan och det är SO-Åstorps mening att följande samt snarlika delar 
ska ligga under bildningsnämnden (BIN) med både kunskap och verkliga resurser. Inte minst 
kant ex fritid och andra olika tjänster, som redan utförs av KSF/tekniska, organiseras in i 
kommunstyrelseförvaltningen (KSF). På så sätt effektiviserar vi i organisationen, eventuellt 
förvaltning och samtidigt sparar in bl a på den totala nämndskostnaden och politiska 
arvoden. 

På följande sätt kan Åstorps kommun både ta hänsyn till och något förbättra den ekonomiska 
situationen, bejaka både personal samt verksamhet, minska arvoden och den politiska 
organisationen samt samtidigt då inte skära ned bland våra kultur- och förenings 
orienterande områden. 

Således yrkar sverigedemokraterna Åstorp: 

• Att omorganisera bort Kultur- och Fritidsnämnden så snart som möjligt eller senast vid start 
av nästa mandatperiod där skolrelaterade funktioner flyttas till bildningsförvaltningen och 
fritid samt övriga väsentliga tjänster till tekniska ret 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 41(56) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-08-31 

Kf § 121 

Motion (SD) - Omorganisera bort Kultur och fritidsnämnden 
Dnr KSFD 2020/268 

Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD) har inkommit med en motion med följande yrkanden: 

• Att omorganisera bort Kultur- och Fritidsnämnden så snart som 
möjligt eller senast vid start av nästa mandatperiod där skolrelaterade 
funktioner flyttas till bildningsförvaltningen och fritid samt övriga 
väsentliga tjänster till tekniska kontoret 

Beslutsunderlag 
Motion från Anton Holmberg (SD) 

Yrkande 
Ordförande yrkar att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 

/1J) 4)-~Il/ I . l/z( ~ [V{ JV-
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Kf § 11 

 

Motion (SD) Kommunalt ställningstagande för vilda djur på cirkusar  

Dnr KSFD 2020/266 

 

Sammanfattning 

Anton Holmberg (SD), Peter Lindberg (SD), Marcus Möller (SD) och 

Carola Öhrn (SD) lämnade in en motion i augusti 2020 om att Åstorps 

kommun ska ta ett ställningstagande mot vilda djur på cirkusar. 

SD-Åstorp är av uppfattningen att det ska vara förbjudet av icke-

domesticerade djur på cirkus. SD-Åstorp anser att det är bra att kommunen 

främst nekar cirkusar och hänvisar till privat mark, men SD-Åstorp vill gå 

ännu längre och införa klara direktiv och ett policydokument som säger att 

Åstorps kommun inte upplåter mark till cirkusar med dresserade vilda djur. 

Sverigedemokraterna yrkar på: 

Att Åstorps kommun inför och verkställer ett policydokument som förtäljer 

att kommunen ska neka samtliga cirkusar med icke-domesticerade djur att 

upplåta kommunal mark. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2021-01-07, § 11 

Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-12-08 

Motion (SD) Kommunalt ställningstagande för vilda djur på cirkusar 

Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-08-31, § 127 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Expedieras: 

Akten 

Kundtjänst 

ÅSTORP 

MECI
Start av ärende



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsen 23(34) 

PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 13 

Motion (SD) Kommunalt ställningstagande för vilda djur på cirkusar 
Dnr KSFD 2020/266 

Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD), Peter Lindberg (SD), Marcus Möller (SD) och Carola 
Öhrn (SD) lämnade in en motion i augusti 2020 om att Åstorps kommun ska ta 
ett ställningstagande mot vilda djur på cirkusar. 
SD-Åstorp är av uppfattningen att det ska vara förbjudet av icke-domesticerade 
djur på cirkus. SD-Åstorp anser att det är bra att kommunen främst nekar 
cirkusar och hänvisar till privat mark, men SD-Åstorp vill gå ännu längre och 
införa klara direktiv och ett policydokument som säger att Åstorps kommun 
inte upplåter mark till cirkusar med dresserade vilda djur. 
Sverigedemokraterna yrkar på: 
Att Åstorps kommun inför och verkställer ett policydokument som förtäljer att 
kommunen ska neka samtliga cirkusar med icke-domesticerade djur att upplåta 
kommunal mark. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-12-08 
Motion (SD) Kommunalt ställningstagande för vilda djur på cirkusar 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-08-31, § 127 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till motionen. 
Martin Sjöström yrkar bifall till motionen. 
Jan Hennicks (-) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Anton Holmbergs (SD) yrkande med 
bifallsyrkande från Martin Sjöström och Jan Hennicks (-) under proposition och 
finner att ordförandes yrkande bifalles. 

Anton Holmberg (SD) begär votering. 

Voteringsordning 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller motionen 
röstar Nej. 

Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 Ja-röster och 7 nej-röster 
vilket innebär att Anton Holmbergs (SD) m.fl. yrkande bifalles. För att se hur 
ledamöterna röstat se omröstningsbilaga (§ 13). 

(1) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsen 

Ks § 13, forts 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Reservation 

24(34) 

PROTOKOLL 
2021-01-07 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot 
beslutet till förmån för ordförandes yrkande. 

Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 

(1) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

~ 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

17(25) 

PROTOKOLL 
2020-12-16 

KsAu § 328 

Motion (SD) Kommunalt ställningstagande för vilda djur på cirkusar 
Onr KSFD 2020/266 

Sammanfattning 
Anton Holmberg (SO), Peter Lindberg (SO), Marcus Möller (SO) och Carola 
Öhrn (SD) lämnade in en motion i augusti 2020 om att Åstorps kommun ska 
ta ett ställningstagande mot vilda djur på cirkusar. 
SO-Åstorp är av uppfattningen att det ska vara förbjudet av icke
domesticerade djur på cirkus. SO-Åstorp anser att det är bra att kommunen 
främst nekar cirkusar och hänvisar till privat mark, men SD-Åstorp vill gå 
ännu längre och införa klara direktiv och ett policydokument som säger att 
Åstorps kommun inte upplåter mark till cirkusar med dresserade vilda djur. 
Sverigedemokraterna yrkar på: 
Att Åstorps kommun inför och verkställer ett policydokument som förtäljer 
att kommunen ska neka samtliga cirkusar med icke-domesticerade djur att 
upplåta kommunal mark. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, närnndsekreterare, 2020-12-08 
Motion (SD) Kommunalt ställningstagande för vilda djur på cirkusar 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-08-31, § 127 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att avslå motionen. 

Anton Holmberg (SO) yrkar på att bifalla motionen. 

Jan Hennicks (-) yrkar bifall till motionen. 

Roger Nielsen (M) avstår från att delta i beslut. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Anton Holmbergs (SO) yrkande med 
bifallsyrkande från Jan Hennicks (-) under proposition och finner att 
ordförandes yrkande bifalles. 

Anton Holmberg (SO) begär votering 

Voteringsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar bifall till 
ordförande yrkande röstar Ja, och den som bifaller Anton Holmbergs (SO) 
yrkande om bifall till motionen röstar Nej. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

18(25) 

PROTOKOLL 
2020-12-16 

KsAu § 326, forts 

Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 2 Ja-röster och 2 nej
röster och en som avstår ifrån att rösta, vilket innebär att ärendet avgörs med 
ordförandes utslagsröst. För att se hur ledamöterna röstat, se 
omröstningsbilaga (§ 328). 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservation 
Anton Holmberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Expedieras 
Akten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

J 



KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
Administrativa enheten 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2020/266 

Kommunfullmäktige 
 
Motion (SD) Kommunalt ställningstagande för vilda djur på cirkusar 
Dnr KSFD 2020/266 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD), Peter Lindberg (SD), Marcus Möller (SD) och Carola 
Öhrn (SD) lämnade in en motion i augusti 2020 om att Åstorps kommun ska ta ett 
ställningstagande mot vilda djur på cirkusar. 
SD-Åstorp är av uppfattningen att det ska vara förbjudet av icke-domesticerade 
djur på cirkus. SD-Åstorp anser att det är bra att kommunen främst nekar cirkusar 
och hänvisar till privat mark, men SD-Åstorp vill gå ännu längre och införa klara 
direktiv och ett policydokument som säger att Åstorps kommun inte upplåter mark 
till cirkusar med dresserade vilda djur. 
Sverigedemokraterna yrkar på: 
Att Åstorps kommun inför och verkställer ett policydokument som förtäljer att 
kommunen ska neka samtliga cirkusar med icke-domesticerade djur att upplåta 
kommunal mark. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-12-08 
Motion (SD) Kommunalt ställningstagande för vilda djur på cirkusar 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-08-31, § 127 
 
Ärendet 
2016 lämnades en liknande motion in från Sverigedemokraterna, då rubricerad 
som ”Motion (SD) Om att inte upplåta kommunal mark åt cirkusar med vilda 
djur”. 2018-01-29 beslutade kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
I motionen föreslogs att kommunen i sina lokala ordningsföreskrifter skulle införa 
ett förbud av upplåtelse av mark till cirkusar med vilda djur. Andra kommuner 
som beslutade att införa det i ordningsföreskrifterna fick vid överklagan sina 
beslut upphävda av förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten fann inte att en kommun 
med stöd av ordningslagen kunde förbjuda vilda djur på cirkusar. 
 
I den nya motionen (2020/266) förekommer inte längre att ett förbud ska införas i 
de lokala ordningsföreskrifterna utan i ett policydokument som säger att 
kommunen nekar ”samtliga cirkusar med icke-domesticerade djur att upplåta 
kommunal mark”.  
 
Förslaget går att genomföra genom att styra vilka regler som ska gälla vid 
markupplåtelse. Grundkravet är att sådana regler måste följa 
Djurskyddsförordningen. Det innebär att kommunen som markägare ställer krav 
att icke domesticerade djur inte får förevisas, genom att kommunen vid förfrågan 
om yttrande från polisen konsekvent säger nej.   

ÅSTORP 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2020/266 

Västerviks kommun beslutade om att bifalla en motion om vilda djur på cirkus och 
därmed inte bevilja markupplåtelse till cirkus eller linkande, som har icke-
domesticerade djur i sina föreställningar eller som visas i annat sammanhang. 
Beslutet överklagades i sin tur men fastställdes sedan av kammarrätten, med 
motiveringen nedan:  
 
Ur Kammarrättsdomen i mål nr 965-17 (meddelad 2017-10-23)  
 

Kammarrätten konstaterar inledningsvis att det som huvudregel krävs tillstånd 
enligt ordningslagen (1993:1617) för att anordna en cirkusföreställning på 
offentlig plats. En ansökan om tillstånd ska göras till Polismyndigheten, som i 
sin tur ska inhämta yttrande från kommunen innan tillstånd beviljas. Om 
kommunen avstyrker ansökan, får Polismyndigheten inte meddela tillstånd. 
Polismyndighetens beslut får i sådana fall inte heller överklagas, men 
kommunens beslut om yttrande som ligger till grund för avslagsbeslutet kan 
angripas genom laglighetsprövning enligt bestämmelserna i 10 kap. 
kommunallagen (1991:900). Som följer av ordningslagen ingår det i den 
kommunala kompetensen att ta ställning i frågor om allmänna sammankomster 
på offentliga platser och det ligger inom kommunfullmäktiges befogenhet att 
göra detta. Det överklagade beslutet är enligt kommunfullmäktiges 
sammanträdesprotokoll inte avsett att uppfattas som en kommunal föreskrift. 
Beslutet har inte heller föranletts av att Polismyndigheten har begärt yttrande 
från kommunen. Kammarrätten instämmer därför i förvaltningsrättens 
bedömning att beslutet inte kan tillmätas någon annan betydelse än att 
kommunen i framtiden – om Polismyndigheten inhämtar ett yttrande från 
kommunen – kommer att avstyrka viss markupplåtelse. Beslutet får därmed 
anses vara en opinionsyttring som inte har någon egentlig rättslig verkan. Mot 
denna bakgrund anser kammarrätten att det inte heller är visat att beslutet 
strider mot lag eller annan författning. 

 
Uppföljning: Vid ett bifall behöver ett policydokument (el. liknande) utformas 
eller kompletteras så att förslaget kan förverkligas. Det kan kräva ett nytt beslut i 
frågan. Beslutet i övrigt kräver ingen återrapportering eller uppföljning.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Barn påverkas inte direkt av beslutet. 
 
Expedieras till  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
Amer Lukac    Jonas Jönsson 
Nämndsekreterare   Kommunchef 
042 640 92    042 640 50  
Amer.lukac@astorp.se   jonas.jonsson@astorp.se 
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ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 47(56) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-08-31 

Kf § 127 

Motion (SD) - Kommunalt ställningstagande för vilda djur på cirkusar 
Dm KSFD 2020/266 

Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD), Peter Lindberg (SD) och Marcus Möller (SD) har 
inkommit med en motion med följande yrkanden: 

• Att Åstorps kommun inför och verkställer ett policydokument som 
förtäljer att kommunen ska neka samtliga cirkusar med icke
domesticerade djur att upplåta kommunal mark 

Beslutsunderlag 
Motion från Anton Holmberg (SD), Peter Lindberg (SD) och Marcus Möller 
(SD) 

Yrkande 
Ordförande yrkar att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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Mot i o n 

Kommunalt ställningstagande för vilda djur på cirkusar 

Ekonomi, intressen, nöjen med mera är givet viktigt för oss människor. 

Ett eventuellt bisarrt exempel på detta är cirkusar. Cirkusar med domesticerade djur uppkom 
för ungefär 300 år sedan. Dock existerar det också även idag populära djurfria cirkusar. 

Sverigedemokraterna Åstorp var föredömligt ute i god tid när vi motionerade 2016-12-05 om 
att inte upplåta kommunal mark åt cirkusar med vilda djur. För SO-Åstorp har alltid 
djurperspektivet varit mycket viktigt. 

Idag är miljölagstiftningen och lagarna hårdare när det kommer till djurhantering men trots 
detta existerar det fortfarande fall där djur far illa på cirkusar. SO-Åstorp är av den bestämda 
uppfattningen att det ska vara förbjudet av icke-domesticerade djur på cirkus. 

Den rådande situationen idag är att kommunen främst nekar cirkusar och hänvisar till privat 
mark. Det är bra men SO-Åstorp vill gå ännu längre för både signalvärdet och framförallt ur 
djurperspektivet. Utan klara direktiv och policydokument som förtäljer att Åstorps kommun 
inte upplåter mark till cirkusar med dresserade vilda djur måste förtydligas. 

Således yrkar Sverigedemokraterna Åstorp: 

• Att Åstorps kommun inför och verkställer ett policydokument som förtäljer att kommunen 
ska neka samtliga cirkusar med icke-domesticerade djur att upplåta kommunal mark 

L' 

/41~ 
Carola Öhrn (SD) Peter Lindberg (SD) Marcus Möller (SO) 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

16(19) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Kf § 12 

 

Prissättning, villatomter söder om Boulevarden Kvidinge  

Dnr KSFD 2020/308 

 

Sammanfattning 

Efterfrågan på villatomter i Kvidinge har ökat och det finns bara ett fåtal 

kommunala tomter kvar. Området söder om Boulevarden i Kvidinge ägs av 

kommunen och har en gällande detaljplan sedan 1979. Detaljplanen tar höjd 

för väg 21 och det buller den medför samt annan infrastruktur och 

byggnationer. Exploateringskalkyl har tagits fram för området.  

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2021-01-07, § 11 

Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef och Alma-Lena Slipac, 

landskapsarkitekt/projektledare 2020-12-07 

Protokoll från kommunfullmäktige 2020-11-23 

Protokoll från kommunstyrelsen 2020-10-28 § 258 

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08 § 241 

Tjänsteskrivelse från Emma Ringsbo, mark- och exploateringsingenjör, 

2020-09-15 

Bilaga 1, Översiktlig karta  

Bilaga 2, Exploateringskalkyl 

Bilaga 3, Detaljplan för Kv. Oxen, Tallen m.fl. 1979 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Expedieras: 

Akten 

Tekniska kontoret 

ÅSTORP 

MECI
Start av ärende



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsen 27(34) 

PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 15 

Prissättning, villatomter söder om Boulevarden Kvidinge 
Dnr KSFD 2020/308 

Sammanfattning 
Efterfrågan på villatomter i K vidinge har ökat och det finns bara ett fåtal 
kommunala tomter kvar. Området söder om Boulevarden i K vidinge ägs av 
kommunen och har en gällande detaljplan sedan 1979. Detaljplanen tar höjd för 
väg 21 och det buller den medför samt annan infrastruktur och byggnationer. 
Exploateringskalkyl har tagits fram för området. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef och Alma-Lena Slipac, 
landskapsarkitekt/projektledare 2020-12-07 
Protokoll från kommunfullmäktige 2020-11-23 
Protokoll från kommunstyrelsen 2020-10-28 § 258 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08 § 241 
Tjänsteskrivelse från Emma Ringsbo, mark- och exploateringsingenjör, 2020-
09-15 
Bilaga 1, Översiktlig karta 
Bilaga 2, Exploateringskalkyl 
Bilaga 3, Detaljplan för Kv. Oxen, Tallen m.fl . 1979 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska kontoret får i 
uppdrag att sälja tomter söder om Boulevarden i Kvidinge enligt 
exploateringskalkylen, för 300 kr/kvadratmeter. 

Paul Ericsson (M) yrkar på att återremittera ärendet för: 

• 
• 

• 

• 

Att ge boende i området möjlighet att uttala sig 
Att bygg- och miljö rådfrågas då de ansvarar för trafik, buller, miljö och 
hälsofrågor som kan ha stor påverkan på denna exploatering. 
Att totalkostnaden för exploateringen per kvadratmeter tas fram, samt 
även omfattar ev. bulleråtgärder och andra krav från Bygg- & 
miljönämnden 
Att detaljplanen för området uppdateras då den är från 1969 (innan ev . 
beslut om exploatering av området fattas) samt beskrivning av hur 
området ska gestaltas. 

Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Åsa Holmen (L) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) återremiss. 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 

(1) Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsen 28(34) 

PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 15, forts 
Proposition 
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) återremissyrkande med bifallsyrkande 
från Åsa Holmen (L) mot att avgöra ärendet på sammanträdet och finner att 
ärendet ska avgöras på sammanträdet. 

Paul Ericsson (M) begär votering. 

Voteringsordning 
Den som bifaller att ärendet ska avgöras på sammanträdet röstar Ja och den 
som bifaller att ärendet ska återemitteras röstar Nej. 

Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 7 Ja-röster och 6 nej
röster, vilket innebär att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstnings bilaga (§ 15). 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson 
(S), Annica Vink (C), Rolf Lundqvist (SD) och Anton Holmberg (SD) under 
proposition och finner att detta bifalles. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tekniska kontoret får 
i uppdrag att sälja tomter söder om Boulevarden i Kvidinge enligt 
exploateringskalkylen, för 300 kr/kvadratmeter. 

Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se 
protokollsbilagor i slutet a protokollet). 

Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 

(1) Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



I. 
Liberalerna 

Astorpsalliansen 

Reservation §19 - Boulevarden {KS 210107) 

Detta ärende handlar om att exploatera och sälja mark söder om 

Boulevarden i Kvidinge längs med den hårt trafikerade riksväg 21. 

Alliansen är positiv till att vi inom kommunen bereder mark för nybyggnation, 

men beslut måste vila på tryggt underlag. Alliansen yrkade på återremiss för 

att: 

1. De boende i området har inte fått yttra sig. Detta anser vi är ett minsta 

krav för att gå vidare med en exploatering . Att som (S) hänvisa till att 

"boende inte har rätt till utsikten upp mot Söderåsen" är nonchalant 

maktutövning. De boende ska få yttra sig! 

2. Bygg & Miljö har inte uttalat sig. Var är beredningen av ärendet om 

trafik, buller, miljö & hälsa? Är det ur B&M syn ett lämpligt område att 

exploatera? Kommer de kräva bullervall? Ljudisolerande fönster m.m.? 

3. Prissättningen för att nå break even är oklar. Idag är priset satt till 300 

per kvadratmeter. Räcker det om vi måste bygga bullervall? 

4. Detaljplanen är från 1969 (alt 1979). Den måste först uppdateras, samt 

även ge oss en beskrivning av hur området ska gestaltas. 

(S) tyckte inte att en utdaterad detaljplan är ett problem. De boende i 

området behöver inte ges chans till yttrande, Bygg &miljö ska inte höras för 

"buller får man leva med", prissättningen är inget problem. 

Värt att notera är att SD bifaller S, de tycker inte heller att vi ska höra de 

boende i området och vi behöver inte ha bra underlag innan vi fattar beslut. 

Alliansen yrkade i första hand på återremiss och i andra hand på avslag. 

Vårt föslag föll och vi reserverar oss mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

För Astorpsalliansen i KS 210107 

Paul Ericsson (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

14(25) 

PROTOKOLL 
2020-12-16 

KsAu § 326 

Prissättning, villatomter söder om Boulevarden Kvidinge 
Dnr KSFD 2020/308 

Sammanfattning 
Efterfrågan på villatomter i K vidinge har ökat och det finns bara ett fåtal 
kommunala tomter kvar. Området söder om Boulevarden i K vidinge ägs av 
kommunen och har en gällande detaljplan sedan 1979. Detaljplanen tar höjd 
för väg 21 och det buller den medför samt annan infrastruktur och 
byggnationer. Exploateringskalkyl har tagits fram för området. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef och Alma-Lena Slipac, 
landskapsarkitekt/projektledare 2020-12-07 
Protokoll från kommunfullmäktige 2020-11-23 
Protokoll från kommunstyrelsen 2020-10-28 § 258 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08 § 241 
Tjänsteskrivelse från Emma Ringsbo, mark- och exploateringsingenjör, 2020-
09-15 
Bilaga 1, Översiktlig karta 
Bilaga 2, Exploateringskalkyl 
Bilaga 3, Detaljplan för Kv. Oxen, Tallen m.fl. 1979 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att Tekniska kontoret får i uppdrag att sälja tomter söder om Boulevarden i 
K vi din ge enligt exploateringskalkylen, för 3 00 kr/kvadratmeter. 

Roger Nielsen (M) yrkar på att återremittera ärendet. 

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) återremissyrkande under proposition 
och finner att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 

Roger Nielsen (M) begär votering. 

Voteringsordning 
Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar på att 
ärendet ska avgöras på sammanträdet röstar Ja, och den som bifaller Roger 
Nielsens (M) återremissyrkande röstar Nej. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

15(25) 

PROTOKOLL 
2020-12-16 

KsAu § 326, forts 

Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 3 Ja-röster och 2 nej
röster, vilket innebär att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 326). 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C) 
under proposition och finner att detta bifalles. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tekniska kontoret 
får i uppdrag att sälja tomter söder om Boulevarden i K vidinge enligt 
exploateringskalkylen, för 300 kr/kvadratmeter. 

Reservation 
Roger Nielsen (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 32(39) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-11-23 

Kf § 192 

Prissättning, villatomter söder om Boulevarden Kvidinge 
Dnr KSFD 2020/308 

Sammanfattning 
Området söder om Boulevarden i K vidinge ägs av kommunen och gällande 
detaljplan antogs 1979. Efterfrågan på villatomter i K vidinge har ökat och 
det finns bara ett fåtal kommunala tomter kvar till försäljning. 
Exploateringskalkyl för området har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-10-28, § 258 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08 § 241 
Tjänsteskrivelse från Emma Ringsbo, mark- och exploateringsingenjör, 
2020-09-15 
Bilaga 1, Översiktlig karta 
Bilaga 2, Exploateringskalkyl 

Yrkande 
Ronny Sandberg (S) yrkar på att ärendet återremitteras för att se över 
underlaget och detaljplanen. 

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till återremissyrkandet. 

Åsa Holmen (L) yrkar bifall till återremissyrkandet. 

Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) återremissyrkande med 
bifallsyrkanden från Roger Nielsen (M) och Åsa Holmen (L) under 
proposition och finner att detta bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras för att se över underlaget och detaljplanen. 

Expedieras: 
Akten 
Tekniska kontoret 

Utdragsbestyrkande 



KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
Tekniska kontoret 
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2020-12-07 1(2) 

Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2020/308 

 
 
Kommunfullmäktige 
 
Prissättning, villatomter söder om Boulevarden Kvidinge 
Dnr KSFD 2020/308 
 
Sammanfattning 
Efterfrågan på villatomter i Kvidinge har ökat och det finns bara ett fåtal 
kommunala tomter kvar. Området söder om Boulevarden i Kvidinge ägs av 
kommunen och har en gällande detaljplan sedan 1979. Detaljplanen tar höjd för 
väg 21 och det buller den medför samt annan infrastruktur och byggnationer. 
Exploateringskalkylhar tagit fram för området.  
 
Förslag till beslut 
Tekniska kontoret får i uppdrag att sälja tomter söder om Boulevarden i Kvidinge 
enligt exploateringskalkylen, för 300 kr/kvadratmeter.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef och Alma-Lena Slipac, 
landskapsarkitekt/projektledare 2020-12-07 
Protokoll från kommunfullmäktige 2020-11-23 
Protokoll från kommunstyrelsen 2020-10-28 § 258 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08 § 241 
Tjänsteskrivelse från Emma Ringsbo, mark- och exploateringsingenjör, 2020-09-
15 
Bilaga 1, Översiktlig karta  
Bilaga 2, Exploateringskalkyl 
Bilaga 3, Detaljplan för Kv. Oxen, Tallen m.fl. 1979 
 
 
Ärendet 
Åstorps kommuns befolkning ökar och trycket på tomtförsäljningen i kommunen 
har under en tid varit starkt. Fler och fler har fått upp ögonen för Kvidinge som 
med sin goda tågförbindelser samt grönska är en trevlig ort. Området söder om 
Boulevarden i Kvidinge ägs av kommunen och det finns en gällande detaljplan 
från 1979 vilken möjliggör utökning av tomter för bostadsbyggande.  
 
 
 
Detaljplanen har tagit höjd för störningar i form av buller från väg 21 som passerar 
nära detaljplaneområdet. Att problemet med buller går att lösa är påvisat, men hur 
det ska lösas bör bli en fråga för byggkontoret i ett senare skede.  
 

ÅSTORP 
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2020-07-08 2(2) 

Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2020/308 

En exploateringskalkyl har tagits fram i samband med att ärendet redovisades för 
kommunstyrelsens arbetsutskott. I den framgår bland annat att tomtmarken säljs 
för 300 kronor/kvadratmetern.  
 
 
Expedieras till  
Akten 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Jörgen Wallin  Alma-Lena Slipac 
Teknisk chef   Landskapsarkitekt/Projektledare 
042 640 80   042 64 144 
jörgen.wallin@astorp.se  alma-lena.slipac@astorp.se 
 
 
Jonas Jönsson 
Kommunchef 
042 640 50 
Jonas.jonsson@astorp.se 
 

mailto:j%C3%B6rgen.wallin@astorp.se
mailto:alma-lena.slipac@astorp.se
mailto:Jonas.jonsson@astorp.se


Kommunstyrelseförvaltningen  1(2) 

Tekniska kontoret 
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Kommunfullmäktige 
 
Prissättning, villatomter söder om Boulevarden Kvidinge 
Dnr KSFD 2020/308 
 
Sammanfattning 
Området söder om Boulevarden i Kvidinge ägs av kommunen och gällande 
detaljplan antogs 1979. Efterfrågan på villatomter i Kvidinge har ökat och 
det finns bara ett fåtal kommunala tomter kvar till försäljning. 
Exploateringskalkyl för området har tagits fram.  
 
Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige ger mark- och exploateringsingenjör i uppdrag att 
sälja villatomter inom området för 300 kronor per kvadratmeter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Emma Ringsbo, mark- och exploateringsingenjör, 
2020-09-15 
Bilaga 1, Översiktlig karta 
Bilaga 2, Exploateringskalkyl 
 
Ärendet 
Området söder om Boulevarden i Kvidinge, se bilaga 1, ägs av kommunen 
och gällande detaljplan antogs 1979. Ytan är detaljplanelagd för friliggande 
bostäder och består av ca 16 500 kvadratmeter kvartersmark, d.v.s. ca 20 
villatomter á 800 kvadratmeter. 
 
Exploateringskalkyl har tagits fram och ger ett kvadratmeterpris på 300 
kronor.  
 
Samverkan har skett med samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Förslaget innebär kostnader för utbyggnad av området samt 
lantmäterikostnad. Försäljningen skall täcka ovan nämnda kostnader samt 
tidigare kostnader såsom inköp av mark mm 
 
Beaktande av barnperspektivet 
☐ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, Tekniska kontoret 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-09-15 
Version  1 ÅSTORP 
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Emma Ringsbo 
Mark- och exploateringsingenjör 
042 – 640 65  
emma.ringsbo@astorp.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Bilaga 1, Översiktlig karta 
 

 

 

 Området söder om Boulevarden  
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Bilaga 2, Exploateringskalkyl 
 

 
Per 
kvm Total 

Antal enheter/tomter - 20 
Yta kvartersmark 1 16501 
      
Råmark 13 210000 
Lantmäterikostnad 5 90000 
Kompensationsåtgärd (förbättra gc-väg i anslutning till området) 85 1400000 
  0 0 
Gata 127 2100000 
Belysning 7 120000 
Plantering 17 280000 
Hastighetsnedsättande åtgärd 13 210000 
Tomrör 2 40000 
Marknadsföring 12 200000 
Oförutsedda utgifter 18 295000 
  0 0 
TOTALT, KOSTNAD 300 4945000 
  0 0 
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Kvo OXELN, TALLEN m. fl. 
.. 0 

KVIDINGE SAMHALLE, ASTORPS KOMMUN .. 
KRISTIANSTADS LAN . . . . 
FORSLAG TILL ANDRING OCrl UTVIDGNING 
AV STADSPLAN 
PPRÄTTAD 1978-11-09 

STADSARKITEKT 

TILLHÖR KOMMUNFULLMÄK TIG ES BESLUT 

DEN 1979- 03-26 ~ 49 BETYGAR : 

JOHAN MOGENSEN 
STADSARKITEKT 

BETECKNINGAR 

GRÄNSBETECKNfNGAR 
•• • • •• 0 

--•- STADSPLANEGRANS, BELAGEN 3M UTANFOR PLANLAGT OMRACE 
•• • •• 0 

GALLANDE OMRAOESGRANS AVSEDD ATT BEHALLAS 
• • • • •• 0 

GALLANDE BESTAMMELSEGRANS AVSEDD ATT BEHALLAS .. . .. . 
GALLANDE OMRADESGRANS AVSEDD ATT UTGA 

• • •• •• 0 

- ----- GALLANDE BESTAMMELSEGRANS AVSEDD ATT UTGA . .. 
--- OMRADESGRANS 

0 • • • 

........................ OMRADESGRANS FRAN VILKEN MINDRE AVVIKELSER 
0 .. 

V I SSA FALL FAR GORAS .. .. 
------ BESTAMMELSEGRANS 

OMRÅDESBET ECKN I NGAR 
ALLMÄN PLATS 
j l GATA ELLER TO~ 

Dn r ll . 082-1576 -79 . Tillhör l änssty
relsens i Kri sti ans t ads l än beslut 
den 19 oktober 1979. 

[ ( ( ( ( d PARK ELLER PLANTER I NG 
BYGGNADSKVARTER 

Ul 1 a Lj un ggren 

I A ! OMRÅDE FÖR ALLMÄNT ÄNDAMÅL 
I BF • l OMRÅDE FÖR B05TADSÄNDAMÅL, FRISTÅENDE HUS 

ÖVRIGA BETECKNt NGAR 

I ........ ........ -~ .. .... ... 
"i . 'c . ", . '..,_ . ;;: 

• •I " , X I • ~ y • "i.V • 

+0,0 
(+0,0) 
+0,0 

I 

0 

MARK SOM ICKE FAR BEBYGGAS 
.. 0 

MARK DAR UTHUS OCH DYLIKT UNDANTAGSVIS FAR 
GÄLLANDE GATUHÖJO .. .. . 
GALLANDE GATUHOJD AVSEDD ATT UTGA 
GATUHOJD 

0 

ANTAL VANINGAR 
TAKLUTNING, ALTERNATIVA VINKLAR 

UPPF0RAS 

ä 
ga 

0 

GEMENSAM ANLÄGGNING, SIFFRA INOM CIRKEL ANGER FAS"TIGHET 
MED ANDEL I GEMENSAMHETSANLAGGNING .. .. 
KALLARLOSA HUS 

ILLUSTRATIONER 
----- - TOMTGRÄNS 
- ------------ BULLERVALL 

OMRi\OE SOM UNDANTAGITS FRÅN AN TAGANDE 
JML . KOMM UNFULLMÄKTIGES BESLUT 1979-03-26 § 49 
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Kv. OXELN, TALLEN m. fl. 
• . 0 

KVI DINGE SAMHALLE, ASTORPS KOMMUN 

KRISTIANSTADS LAN 
. . . . 

FORSLAG TlLL AN DRING OCH UTVIDGNING 

AV STADSPLAN 

STADSARKITEKT 

BETECKNINGAR 

GRÄNSBETECKNfNGAR 

TILLHÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

DEN1979·03·26 ~ 49 BETYGAR : 

STADSPLANEGRÄNS, BELÄGEN 3M UTANFÖR PLANLAGT OMRÅCE 

GÄLLANDE OMRÅDESGRÄNS AVSEDD ATT BEHÅLLAS 

GÄLLANDE BESTÄMMELSEGRÄNS AVSEDD ATT BEHÅLL AS 

GÄLLANDE OMRÅDESGRÄNS AVSEDD ATT UTGÅ 
.. .. .. . 

------ GALLANDE BESTAMMELSEGRANS AVSEDD ATT UTGA . .. 
OMRADESGRANS 

• • • 0 

·········•··•··•····•··· OMRADESGRANS FRAN \/ I LKEN MINDRE AVVIKELSER I . .. 
V I SSA FALL FAR GORAS 

---- - - BESTÄMMELSEGRÄNS 

OMRÅDESBETECKNINGAR 
ALLMÄN PLATS 
j ! GATA ELLER TOF\G 

Dnr ll .082-1576-79 . Til l hör länssty
rel sens i Kr istianstads län besl ut 
den 19 oktober 1979 . 

[ ( ( ( ( d PARK ELLER PLANTERI NG 
Ulla Ljung gren 

BYGGNADSKVARTER 

I A I OMRÅDE FÖR ALLMÄNT ÄNDAMÅL 

I BF I OMRÅDE FÖR 805TADSÄNDAMÅL,FRISTÅENDE HUS 

ÖVRIGA BETECKNINGAR 
1 · ..... . . ~ . .... ... : . ... . .... 

111 • ',c • '~ • """ • '( 

. .. . 11. .... " • 

a • Y Y 

+0,0 
(+0,0) 
+0,0 

I 

A 
ga 

0 

• 
MARK SOM ICKE FAR BEBYGGAS 

•• 
0 •• 

MARK DAR UTHUS OCH DYLIKT UNDANTAGSViS FAR UPPFORAS 

GÄLLANDE GATUHÖJD 

GÄLLANDE GATUHÖJD AVSEDD ATT UTGÅ 

GATUHOJD 
• 

ANTAL VANINGAR 
TAKLUTNING, ALTERNATIVA VINKLAR 

GEMENSAM ANLÄGGNING, SIFFRA INOM CIRKEL ANGER FAS71GHET 

MED ANDEL I GEMENSAMHETSANLAGGNING 
.. .. 

KALLARLOSA HUS 

-
ILLUSTRATIONER 

OMRt\OE SOM UNDANTAGITS FRÅN ANTAGA NDE 

JML . KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 1979-03-26 § 49 

------ TOMTGRÄNS 

------------- BULLERVALL 
, . . , !n.S ii !\.i -: ct m ,:..· llti;..::i!l:1 lc t be tygas . 

<·, ,.· ·1,olm ,' ,. ~ 9 i9 ~ .:) .. h.. .... . • ;',.. . D , ,::;;_ C-7.<'. 

so 0 100 200M 

SKALA 1: 2000 

T ~:~ · .-t,~ 
'J. . '7'· :- : . '-::,:.,_:_ ,, 

~~ ,--rJ-2,,✓.,,,✓---
- ' C. •; c:lhl 

;,"'" 

~ ' 1;:y-. . Sr 
f'C4.lj dc 



// 

16,20 

Z7.8 

// 

A 

/ 

27.4 

Z7 

Il 

.. I CD 
~ - /1 
. ' ... . . 

.. · ... · .. • 
+ 

. I (Z) '- ✓ 
,· ---i,_/ 0 / 

+29 ' / ~ ~ - -i-_ 
" . {2) JO •~ I 

• //,/_..,.,._ .... ,.-- •• :·~~~ 0 ' 

1::·J::::::-...1, .. .~ : . -

/I ,\ ,, 

11 ,, 
\\ 
\\ 
\\ 
\\ 

I\ ,, 
\\ 

.... .,. . . . 

---. ~ ... _ ~... . ·. 

' 

' 

' 

4- + + 

MAGLABY .ITT 



H/•"j/1'1'/ Il/)$ 

/ 7 1 / 
JI / 

" •-.(,· ...... 

14 

0 

FQRSLAG TILL OMRÅDESBESTÄMMELSER 
FOR ETT OMRÅDE NORR OM Rv 21 
I KVIDINGE SAMHÄLLE. 
ÅSTORP 1991·02· 28 

JOHAN MOGENSEN 
STADSARKITEKT 

TECKENFÖRKLARING 

W°/1/7,,?, OMRÅD.E SOM ENLIGT AV KOMMUN· ~u..//~ FUL~_MAKTIGE ANT~GEN ÖVERSIKTSPLAN 
UTGOR SKYDDSOMRÅDE. 

_ .. T ·-- BYCiGNAO.SFöRauo INOM so METER 
FRÅN VAG OMRÅDET ENLIGT 47 § VÄGLAGEN. 

OMRÅDE DÄR ALL NYBYGGNAD SKALL 
[ 

•.... PROVAS GENOM BYGGLOV. •-•I BYGGLOV KAN ENDAST PÅRÄKNAS 

SKALA 1,SOOO 

Om r4dosbos liimn!flso-rna 

UNDANTAGSF,ALL . 
UPPLAG FAR ICKE ANORDNAS UTAN 
BYGGLOV. 

godkänd av 8N 1991• 04· 15 f 3'1 
antag11n av r.F Y/91 • 05 · 27 f S5 
la9okraft 1991 · 06 • 21, 



D 
I 

I 
I 

,:, 
) .. 

I 
I 

./ 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
~ 

21 

.. 
FQRSLAG TILL Otv 
FOR ETT OMRÅI 
I KVIDINGE SAMi 
ÅSTORP 1991 -02·28 

JOHAN MOGENSEN 
ST ADSARKITEl<T 

TECKENFÖRKLARING 

[:=■I 

OMRÅD~ 
FULLMÅI 
UTGÖR 

BY~GNA 
FRAN v 

0 

OMRADE 
PROVAS 
BYGGL01 

UNDANTt 
UPPLAG 
BYGGLO' 

0 l00 200 300 400 5( 
l I I 

SKALA 1=5000 

Omrddesbestämmetserno 
godkänd av BN 1991 • 04· 15 § 37 
an tagen av KF 1991 · 05 · 27 § 55 
laga kraft 1991 . 06. 24 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

17(19) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Kf § 13 

 

Eventuella nyinkomna motioner 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 

ÅSTORP 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

18(19) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

 

Kf § 14 

 

Anmälningar/delgivningar 

KSFD 2020-410, Malmö FR mål nr 15 426-20 Slutligt beslut, 2020-12-15 

KSFD 2021-1, Granskning av upphandling i BFAB, Kvidingebyggen, 

BITAB och BUTAB 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 

ÅSTORP 

MECI
Start av ärende



   Sida 1 (2) 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 
Avdelning 1 
 

BESLUT 
2020-12-15 
Meddelat i Malmö 

Mål nr 
15426-20 
 
 

 

Dok.Id 613851     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 4522 
203 20 Malmö 

Själbodgatan 8 040-35 35 00  
 

måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se 

www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 
 

 
KLAGANDE 
Bengt Sebring 
  
MOTPART 
Åstorps kommun 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Beslut att justera protokollet över Kommunfullmäktige i Åstorps kommuns 
sammanträde den 23 oktober 2020.  
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om överklagbarhet 
___________________ 
 
 
FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 
 
Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.  
 
_________________ 



  Sida 2 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 

BESLUT 
 

15426-20 

Avdelning 1  
 
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Bengt Sebring har i en skrivelse till förvaltningsrätten angett att han begär 

laglighetsprövning av protokollsjusteringen den 26 oktober 2020 avseende 

protokollet över Kommunfullmäktige i Åstorps kommuns sammanträde den 

23 oktober 2020. Han har gjort gällande att en av personerna som justerade 

protokollet var jävig och han har yrkat att justeringen därför ska upphävas.  

 

Av 13 kap. 2 § kommunallagen framgår att följande beslut får överklagas: 

1. beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett  
kommunalförbund, 

2. beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet  
inte är av rent förberedande eller rent verkställande art, 

3. beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett parts- 
sammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av  
rent förberedande eller rent verkställande art, samt 

4. sådana beslut av revisorerna som avses i 12 kap. 11 §. 
 

En förutsättning för överklagbarhet är att det finns ett kommunalt beslut i 

den mening som avses i kommunallagen. Bengt Sebring har uttryckligen 

angett att det beslut hans överklagande riktar sig mot är protokollsjusteringen 

som sådan. Beslutet att justera protokollet är inte ett beslut som har fattats 

av kommunfullmäktige och det är inte heller något annat sådant beslut som 

anges i 13 kap. 2 § kommunallagen. Således finns det inte något kommunalt 

beslut som förvaltningsrätten kan pröva med anledning av Bengt Sebrings 

överklagande. Överklagandet ska därför avvisas.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (FR-03) 

 

 

Bertil Idarsson  

 
Håkan Hall har föredragit målet. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1

l t"i.i Il SVERIGES DOMSTOLAR 
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/


ÅSTORP 
Revisionen 

Till : Styrelserna i BFAB, Kvidingebyggen, BITAS och BUTAB 
Till: Kommunfullmäktige för kännedom 

2020-12-21 

Granskning av upphandling i BFAB, Kvidingebyggen, BITAB och BUTAB 

KPMG har på uppdrag av de lekmannarevisionen i Åstorps kommun genomfört en 
granskning av hur kommunens helägda bolag hanterar sina upphandlingar. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020. Syftet med granskningen har varit att bedöma om bolagen följer 
LOU samt eventuellt kommunalt regelverk som även avser de helägda bolagen. 

Resultatet av granskningen visar att upphandlingarna i speciellt BFAB och Kvidingebyggen 
behöver utvecklas för att uppfylla LOU. 

Enligt LOU ska bolagen ha skriftliga riktlinjer för hur direktupphandlingar ska ske. Sådana 
riktlinjer saknas i bolagen. Däremot har kommunen sådana riktlinjer och som även omfattar 
kommunens helägda bolag. 

Avsteg från LOU har medvetet gjorts av flera olika skäl. Ibland har det handlat om resursbrist 
hos upphandlade leverantörer i samband med behov av akuta insatser. Ibland har det 
handlat om att man har bra samarbete med av bolagen kända konsulter som man vet 
kommer att leverera med hög kvalitet. Det har också handlat om att bolagen haft låga 
volymer av arbeten och därför inta haft upphandlade serviceavtal som tidigare och när 
behoven har åter har ökat har det lett till att volymerna överstigit gränsen för när det enligt 
LOU ska direktupphandlas. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi styrelserna i Björnekulla fastigheter AB 
och Kvidingebyggen att: 

-Att följa de skriftliga anvisningar om direktupphandlingar som kommunen har beslutat om 
och som även omfattar kommunens helägda bolag 

- Dokumentera samtliga direktupphandlingar. Kommunen har för detta ändamål en blankett 
som är utformad i enlighet med upphandlingsmyndighetens förslag till dokumentation av 
direktupphandlingar 

- Upphandla hellre för mycket serviceavtal än för lite i syfte att minska risken att behöva 
göra en otillåten direktupphandling 

Revisorerna önskar särskilt yttrande från bolagens styrelser kring vilka åtgärder de avser att 
vidta med anledning av resultatet i granskningen. Yttrandet ska vara revisionen tillhanda 
senast 2021-02-28. 

För Åstorps kommuns revisorer, 

~o~~ 
~ kmannarevisor ( 



 

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Granskning av upphandling 
BFAB, Kvidingebyggen, BITAB 
och BUTAB 
Rapport  

Åstorps kommun - lekmannarevision 

 

 

 
  
 

KPMG AB 

2020-12-09 

Antal sidor 12 

Antal bilagor 1 

 



 

 1 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification KPMG Public 

Åstorps kommun - lekmannarevision 
 Granskning av upphandling BFAB, Kvidingebyggen, BITAB och BUTAB 

 

 2020-12-09 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 2 

2 Inledning/bakgrund 3 

2.1 Syfte och revisionsfråga 3 

2.2 Revisionskriterier 3 

2.3 Metod 3 

3 Resultat av granskningen 4 

3.1 Vad gäller? 4 

3.2 Följer bolagen ovanstående föreskrifter? 5 

3.3 Samordnad upphandling 7 

3.4 Riktlinjer för direktupphandlingar 7 

3.5 Dokumentation av direktupphandlingar 8 

3.6 Förklaringar till avvikelser från korrekt hantering av upphandlingar i 
BFAB 9 

3.7 Förklaringar till avvikelser från korrekt hantering av upphandlingar i 
Kvidingebyggen 11 

3.8 Förklaringar till avvikelser från korrekt hantering av upphandlingar i 
BITAB och BUTAB 11 

4 Slutsats och rekommendationer 11 

4.1 Rekommendationer 12 
 

 

 



 

 2 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

1 Sammanfattning 
Vi har av kommunens helägda bolags lekmannarevisorer fått i uppdrag att granska 
rutinerna kring Åstorps kommuns helägda bolags rutiner kring upphandling. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om bolagen följer LOU samt eventuellt 
kommunalt regelverk som även avser de helägda bolagen. 

Upphandlingar i kommunens bolag, speciellt i BFAB och Kvidingebyggen behöver 
utvecklas. Det har gjorts ett antal upphandlingar som inte uppfyller LOU. 

En upphandlande enhet ska också enlig lag har skriftliga riktlinjer för hur 
direktupphandlingar ska ske. Det finns i kommunen och som också omfattar 
kommunen helägda bolag. De skriftliga riktlinjerna behöver dock göras kända för 
bolagen. 

Samordning med kommunen i upphandlingar ska enligt bolagsordningarna ske. Det 
görs när det bedöms som möjligt och där bolagen och kommunen köper samma typ av 
varor och tjänster. 

I ett antal av BFAB:s och Kvidingebyggens upphandlingar har avsteg gjorts från LOU. 
Skälen har varit olika. I något fall har en leverantör behövts akut men då den leverantör 
som bolagen haft serviceavtal med inte haft resurser för tillfället har annan leverantör 
anlitats. Ett exempel är vattenskadan i Badhushallen våren 2019. 

I något annat fall har bolagen anlitat för bolagen kända konsulter, utan upphandling, 
som man litar på och som man vet att de kommer att leverera med hög kvalitet. Det 
handlar om ett fåtal konsulter. Där har erfarenheten visat att billigare konsulter dels gör 
ett sämre jobb dels tar betydligt längre tid på sig att genomföra sina uppdrag. Värt att 
notera är att LOU inte tvingar en upphandlande enhet att välja det lägsta priset. 
Bolagen har här haft en möjlighet att göra en upphandling och ändå med en rimlig 
motivering välja den konsult man anser bäst uppfyller kraven och är mest prisvärd. En 
upphandling där ramavtal tecknas med mer än en leverantör borde alltså ha gjorts. 
Sedan hade bolagen kunnat avropa från listade leverantörer.  

I ett annat fall har BFAB haft upphandlade serviceavtal avseende plåt- och takarbeten. 
Men då volymerna varit låga har bolaget valt att inte upphandla nya serviceavtal och 
har alltså inga avtal rörande plåt- och takarbeten. Fastighetsbolag som BFAB och 
Kvidingebyggen borde ändå ha så pass elementära tjänster säkrade genom 
serviceavtal utan att utlova några volymer gentemot leverantören. Lokala hänsyn, 
d.v.s. att favorisera lokala entreprenörer, är inte tillåtet enligt LOU. Det innebär inte att 
lokala entreprenörer ändå kan ha en fördel då de finns i eller i närheten av Åstorp och 
Åstorps kommun. 
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Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi styrelserna i Björnekulla 
fastigheter AB och Kvidingebyggen att:  

— Att följa de skriftliga anvisningar om direktupphandlingar som kommunen har 
beslutat om och som även omfattar kommunens helägda bolag 

— Dokumentera samtliga direktupphandlingar. Kommunen har för detta ändamål en 
blankett som är utformad i enlighet med upphandlingsmyndighetens förslag till 
dokumentation av direktupphandlingar 

— Upphandla hellre för mycket serviceavtal än för lite i syfte att minska risken att 
behöva göra en otillåten direktupphandling 

2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Åstorps kommuns lekmannarevisor fått i uppdrag att granska rutinerna kring 
kommunens bolags rutiner kring upphandling. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2020. 

Att inte hantera upphandlingar rätt kan innebära att bolagen kan drabbas av höga 
upphandlingsskadeavgifter. Upphandlingsskadeavgiften uppgår till mellan 10 000 
kronor och upp till 10 miljoner kronor, dock högst 10 procent av avtalsvärdet. 

Med anledning av ovanstående har kommunens revisorer dragit slutsatsen i sin 
riskanalys, att bolagens rutiner avseende upphandling behöver granskas. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om BFAB, Kvidingebyggen, BITAB och 
BUTAB följer LOU samt eventuellt kommunalt regelverk som avser de helägda 
bolagen. 

Granskningen avser styrelserna i kommunens helägda bolag. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 

— Gällande lagar 

— Tillämpbara interna regelverk och policys  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av bolagsordningar, ägardirektiv samt kommunens inköps- och 
upphandlingspolicy 

— Kommunikation med bolagens VD 

— Avstämning mot leverantörsregister 
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— Stickprovsvisa kontroller från leverantörsregister 

 

Rapporten är faktakontrollerad av VD Mikael Fors. 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Vad gäller? 

3.1.1 Köp över direktupphandlingsgränsen 
Ett kommunalt ägt bolag lyder under samma lagstiftning, avseende upphandling, som 
de kommuner som äger bolag. 

För köp över direktupphandlingsgränsen, som är 615 312 kr (år 2020) under ett 
räkenskapsår, gäller att inköpen ska annonseras öppet så att vilken leverantör som 
helst ska kunna lämna anbud om de så önskar. 

Förfrågningsunderlagen ska uppfylla vissa kriterier: 

- Principen om icke diskriminering 
Principen innebär bl.a. att lokala leverantörer inte får ges företräde i 
anbudsutvärderingen. 

- Principen om likabehandling 
Principen innebär att alla anbudsgivare ska ges samma förutsättningar. Alla 
anbudsgivare ska ges samma information vid samma tillfälle. Det innebär bl.a. 
att om en av anbudsgivaren ställer en fråga ska samtliga potentiella 
anbudsgivare ge möjlighet att få samma information. 

- Principen om transparens 
Bl.a. ska anbudsförfrågan utformas på sådant sätt att anbudsgivare ska kunna 
förutse på vilket sätt anbuden kommer att utvärderas. 

- Proportionalitetsprincipen 
Principen innebär att inte onödigt höga eller irrelevanta krav ska ställas i 
anbudsförfrågan. 

- Principen om ömsesidigt erkännande 
Principen gäller för upphandling över tröskelvärdena och innebär att intyg och 
certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska 
också gälla i övriga EU- och EES-länder. 

3.1.2 Köp under direktupphandlingsgränsen 
För inköp under direktupphandlingsgränsen, men över 100 000 kr, är det tillåtet med 
s.k. direktupphandling. Det innebär att det är tillåtet att upphandla utan annonsering. 
Dock ska fler än en leverantör ges möjlighet att lämna anbud. Något formkrav ställs 
inte på annonsering eller förfrågan men de grundläggande principer som gäller för 
upphandling över direktupphandlingsgränsen ska ändå eftersträvas. 

Vid direktupphandling ställs krav på dokumentation. 
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- Riktlinjer för direktupphandling ska antas av upphandlande enhet 

- Varje direktupphandling ska dokumenteras och beskriva varför man valt 
direktupphandling, vilka leverantörer som bjudits in att lämna anbud, val av 
leverantör och motivering av detta. 

Dokumentationen kan, förutom att det är lagkrav, vara till nytta för den upphandlande 
enheten som beslutsunderlag till att istället välja att teckna ramavtal för inköp som görs 
återkommande. 

3.2 Följer bolagen ovanstående föreskrifter? 
Detta kapitel redovisar resultatet av en genomgång av leverantörsreskontra för 
kommunens bolag i syfte att kontrollera om upphandlingsregelverket följs. 

3.2.1 BFAB 

3.2.1.1 2019 

Det största beloppet var på ca 20,4 mnkr inkl. moms (16,3 exkl. moms) och avser 16 
fakturor från BTT Rivningsspecialisten (egentligen Resursbank då BTT 
Rivningsspecialisten sålt sina fakturor till Resursbank). Betalningarna avser rivning och 
sanering på Björnekulla ås. BTT Rivningsspecialisten är upphandlad såsom en 
entreprenadupphandling. Upphandling gjordes 2018-06-15 och annonsering skedde 
via TendSign. 

Sammanlagt har 73 leverantörer fakturerat BFAB med mer än 100 000 kronor exkl. 
moms och därför ska upphandlingarna antingen annonseras eller ske genom 
direktupphandling som då ska dokumenteras. För de flesta leverantörerna har enskilda 
fakturor varit långt under 100 000 kronor. Ibland på några tusen kronor. 

En regelrätt utförd direktupphandling har inte skett för samtliga och har ej heller 
dokumenterats.  

3.2.1.2 2020 (t.o.m. oktober månad) 

Det största beloppet är på ca 8 mnkr exkl. moms och avser 142 fakturor från BAB 
Byggtjänst AB. Ramavtal är upphandlat 2019-02-28. 

Sammanlagt har 69 leverantörer fakturerat BFAB med mer än 100 000 kronor exkl. 
moms och därför ska upphandlingarna antingen annonseras eller ske genom 
direktupphandling som då ska dokumenteras. För de flesta leverantörerna har enskilda 
fakturor varit långt under 100 000 kronor. Ibland på några tusen kronor. 

En regelrätt utförd direktupphandling har inte skett för samtliga och ej heller 
dokumenterats. 
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3.2.2 Kvidingebyggen 

3.2.2.1 2019 

Det största beloppet är på ca 31,1 mnkr exkl. moms och avser 31 fakturor från BAB 
Byggtjänst AB. Ramavtal är upphandlat 2019-02-08 samt separat upphandling 2018-
06-12 avseende entré och stambyte inkl. våtrum, kök och fönster. 

Sammanlagt har 40 leverantörer fakturerat BFAB med mer än 100 000 kronor exkl. 
moms och därför ska upphandlingarna antingen annonseras eller ske genom 
direktupphandling som då ska dokumenteras. För de flesta leverantörerna har enskilda 
fakturor varit långt under 100 000 kronor. Ibland på några tusen kronor. 

En regelrätt utförd direktupphandling har inte skett för samtliga och ej heller 
dokumenterats. 

3.2.2.2 2020 (t.o.m. oktober månad) 

Det största beloppet är på ca 2,5 mnkr och avser fakturor från Åstorps kommun för 
internbank och borgensavgifter. Därefter kommer BAB Byggtjänst AB som skickat 50 
fakturor på sammanlagt 2,1 mnkr. Ramavtal är upphandlat 2019-02-08 samt separat 
upphandling 2018-06-12 avseende entré och stambyte inkl. våtrum, kök och fönster. 

Sammanlagt har 30 leverantörer fakturerat med mer än 100 000 kronor exkl. moms 
och därför ska upphandlingarna antingen annonseras eller ske genom 
direktupphandling som då ska dokumenteras. För de flesta leverantörerna har enskilda 
fakturor varit långt under 100 000 kronor. Ibland på några tusen kronor. 

En regelrätt utförd direktupphandling har inte skett för samtliga och ej heller 
dokumenterats. 

3.2.3 BITAB 

3.2.3.1 2019 

Det största beloppet är på 743 142 kronor exkl. moms och avser fakturor från Åstorps 
kommun för internbank (räntor och amorteringar för krediter). Därefter kommer 9 
fakturor från NCC på sammanlagt 524 645 kronor exkl. moms som avser 
fiberförläggning. BITAB har ett samarbetsavtal med Öresundskraft som projekterar och 
beställer från sina entreprenörer. 

3 av beloppen, utöver fakturering från Åstorps kommun, ligger över 100 000 kronor 
exkl. moms. Inget av dem föranleder en upphandling då det rör sig om koncerninterna 
tjänster och samarbetsavtalet med Öresundskraft. 

3.2.3.2 2020 (t.o.m. oktober månad) 

Det största beloppet är på 246 697 kronor exkl. moms och avser fakturor från Åstorps 
kommun för internbank (räntor och amorteringar för krediter). Därefter kommer BFAB 
som fakturerat för koncerninterna tjänster såsom personalkostnader m.m. 
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NCC har skickat 3 fakturor på sammanlagt 127 034 kronor exkl. moms för 
fiberförläggning via samarbetsavtalet med Öresundskraft. 

Ingen av posterna föranleder en upphandling då det handlar om samarbetsavtalet samt 
koncerninterna tjänster. 

3.2.4 BUTAB 
Det är mycket få inköp som görs av BUTAB och inget av dem föranleder en 
upphandling. 

3.2.5 Kommentarer 
Vi kan konstatera att avsteg från direktupphandlingsreglerna görs i flera fall.  

3.3 Samordnad upphandling 
Enligt ägardirektiv ska inköp och upphandling ske i enlighet med kommunens inköps- 
och upphandlingsregler. Samordning inom kommunkoncernen ska eftersträvas.  

Samordning mellan kommunen och bolagen i upphandling sker i ett antal fall. Det 
största och främsta avser energi där BFAB upphandlar för hela kommunkoncernen. De 
senaste upphandlingarna på energiområdet har skett genom att BFAB anslutit sig till 
de upphandlingar som Kommentus genomfört. För en del mindre upphandlingar där 
kommunen har avtal ansluter sig BFAB med egna s.k. hängavtal. 

Samordnad upphandling sker även för försäkringar, försäkringsmäklartjänster och 
banktjänster. I övrigt är det lite varor och tjänster där BFAB och kommunen har samma 
behov. 

3.3.1 Kommentarer  
Samordnad upphandling sker för en del varu- och tjänstegrupper men inte alla. 
Generellt kan sägas att samordning ofta leder till större volymer med efterföljande 
bättre priser. 

3.4 Riktlinjer för direktupphandlingar 
Som framgår av avsnitt 3.1.2. ovan är det lagkrav på att en upphandlande enhet ska ha 
dokumenterade riktlinjer för hur direktupphandlingar ska ske. På fråga till VD om 
sådana riktlinjer finns var svaret att BFAB och övriga bolag saknar sådana 
dokumenterade riktlinjer. Bolaget uppger att de söker efter vad som behöver 
upphandlas och jämför priser utan någon dokumentation. Undantag är upphandling av 
krediter där bolaget alltid följer en viss rutin och dokumenterar. 

Dock har kommunen antagit anvisningar för direktupphandling daterat 2017-03-20. I 
anvisningarna står att de ska vara vägledande vid all direktupphandling i kommunen 
och i tillämpliga delar även för kommunens helägda bolag. Detta är tydligen inte känt 
av bolagen. Anställda som genomför direktupphandlingar förväntas ha en god 
kännedom om anvisningarna, kommunens upphandlingspolicy och gällande lagar och 
regler som rör upphandling. Utbildning i direktupphandling för inköpare sker, enligt 
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kommunens inköpsansvarige, vid certifiering av inköpare. Certifiering sker via 
ekonomiavdelningen och upphandlingsenheten. Löpande information sker via 
inköpsforum med olika inriktningar via ekonomiavdelningen och inköpssamordnarna. 
Inköpsansvarig pekar också på att det på intranätet finns råd och stöd till inköpare. 

I anvisningarna står att kommunens centrala upphandlings- och inköpsfunktion ska 
genomföra alla direktupphandlingar mellan 100 000 kronor och det lagstadgade 
beloppet för direktupphandling. 

Som bilaga till anvisningarna finns en processkarta som beskriver hur 
direktupphandlingar ska ske. Denna följs inte av kommunens bolag. Då uppstår frågan 
om hur formuleringen i anvisningarna ska tolkas avseende att de även gäller för 
kommunens helägda bolag ”i tillämpliga delar”.  

3.4.1 Kommentarer 
Vi konstaterar att det finns ett gällande regelverk för direktupphandlingar för kommunen 
som även inkluderar ”i tillämpliga delar” kommunens helägda bolag. Vi konstaterar 
samtidigt att regelverket inte är känt i bolagen och för dem som agerar inköpare i 
bolagen. Om regelverket ska gälla även bolagen bör det definieras vad som avses med 
tillämpliga delar och någon form av kontrollfunktion bör finnas för att garantera att 
regelverket följs. Om det är så att bolagen aldrig går via upphandlingsenheten som 
enligt kommunens egna regelverk ska genomföra direktupphandlingar för alla inköp 
över 100 000 kr och detta inte sker borde det uppmärksammas av 
upphandlingsenheten. I övrigt anser vi att det bör tas ställning till om det är praktiskt att 
alla direktupphandlingar som sker i bolagen ska göras av upphandlingsenheten. 

3.5 Dokumentation av direktupphandlingar 
Genomförda direktupphandlingar ska var för sig dokumenteras. Av dokumentationen 
ska framgå skälen till direktupphandlingen, vilka som anmodats skicka anbud och 
skälen till vald leverantör. Detta görs inte regelmässigt av BFAB, enligt VD. Ibland är 
det så att bolaget behöver anlita en entreprenör som inte har serviceavtal med bolaget. 
Ofta handlar det om små uppdrag på upp till omkring trettio tusen kronor. Om då 
prisbilden är bra och entreprenören utför ett gott arbete följer kanske fler sådana 
uppdrag och till slut är man uppe i gränsen för när en regelrätt direktupphandling ska 
göras. Så kan ske utan avsikt och för att ingen tänkt på att volymerna blivit höga. 
Bolaget tar dock årligen fram listor och utvärderar vad bolaget bör se över för att få ett 
underlag som hjälper till att bedöma om upphandling bör ske eller inte. Ett exempel vid 
en sådan genomgång är att bolaget insåg att de köpt mycket från Ahlsell och därför 
beslutade att göra en upphandling av sådana varor som Ahlsell levererar. Upphandling 
skedde inte utan BFAB anslöt sig istället till ett avtal som tagits fram av Kommentus. 
Enligt uppgift från VD blev det rätt enligt gällande regelverk men negativt ur en 
ekonomisk synvinkel då ett flertal av varorna jämfört med tidigare prislista blev dyrare. 

3.5.1 Kommentarer 
Dokumentation av direktupphandlingar ska göras enligt lag. Det är inte godtagbart att 
detta inte görs. 
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3.6 Förklaringar till avvikelser från korrekt hantering av 
upphandlingar i BFAB 
Några av BFAB:s inköp har inte upphandlats korrekt med hänsyn till LOU. Det kan 
finnas skäl till att inte göra en upphandling enligt LOU. I de fallen ska den 
upphandlande enheten åberopa synnerliga skäl till avsteget. Bevisbördan för vad som 
är synnerliga skäl vilar på den som handlar upp. En fullständig förteckning av vad som 
kan anses vara synnerliga skäl finns inte, utan det får avgöras från fall till fall. 

Vid beräkning av om en upphandlande enhet kommer att köpa för mer än 
direktupphandlingsgränsen ska en sammanräkning av upphandling av samma art 
göras. Om t.ex. två olika leverantörer säljer samma typ av varor och tjänster ska den 
sammanlagda summan användas för att avgöra om köpen överstiger 
direktupphandlingsgränsen och att då en fullständig och annonserad upphandling ska 
göras. Vi har inte gjort några sådana bedömningar i denna granskning utan istället tittat 
på de enskilda leverantörerna till kommunens bolag. 

Om ett kontrakt löper under mer än ett kalenderår ska hela kontraktet räknas vid 
beräkning av avtalssumman. 

Nedan följer några avvikelser från upphandlingsreglerna och BFAB:s motivering till 
dessa. 

3.6.1 Expandia 
2019 hyrde BFAB modujler från Expandia för sammanlagt 6,3 mnkr exkl. moms och för 
3,9 mnkr hitintills år 2020.  

Prismässigt var avtalet enligt ett av Kommentus upphandlat avtal avseende 
hyresmoduler 2018. Våren 2019 uppstod i Åstorp en akut situation då verksamheten 
på Haganässkolan via skyddsombud och ledning krävde nya lokaler omgående för att 
kunna bedriva undervisning. För att lösa situationen gick BFAB på Kommentus 
upphandling men ställde endast frågan om vem som kunde leverera en modulskola för 
250 elever redan till starten av höstterminen 2019. Expandia kunde göra detta och 
därför gjordes en beställning som baserades på angiven upphandling av Kommentus 
2018. 

3.6.2 J Losell Projektledning AB 
BFAB köpte projektledningstjänster av J Losell Projektledning AB för 1,2 mnkr 2019 
och för 933 tkr 2020. VD för BFAB förmedlar att konsultupphandling för projektering, 
kvalitetsansvarig och besiktningar är ett stort dilemma för bolaget och har varit uppe på 
bolagets agenda en längre tid. En upphandling, menar VD, innebär att man får ett 
upphandlat pris från ett konsultbolag vilket bara säger pris och tid medan kvalitet inte 
kan säkerställas. Erfarenhetsmässigt innebär ett lågt pris också låg erfarenhet och den 
dubbla tiden för genomförandet. I större projekt såsom en ny skola fungerar det med 
att handla upp tjänsterna men inte i mindre projekt som ibland bara innebär 
förändringar i befintliga lokaler. 
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BFAB:s princip har på grund av ovanstående varit att söka konsult som de bäst anser 
kan utföra den tjänst som bolaget behöver och att mindre fokusera på vilket 
konsultbolag denna tillhör. VD är medveten om att det är formellt fel men bedömaer att 
det säkert är mer ekonomiskt lönsamt. Strävan är att hitta kunniga konsulter som kan 
ge valuta för pengarna och som samtidigt upphandlas korrekt. 

3.6.3 Bravida Prenad AB 
BFAB köpte varor och tjänster för 771 tkr 2019. Utöver service, reparation och utbyte 
av delar av larm som initialt installerats via leverantören är omkring 50 procent av det 
totala beloppet avseende åtgärder för en vattenskada samt ombyggnad vid 
vattenskada i Badhushallen våren 2019. Bolaget hade en upphandlad entreprenör, 
Caverion, men Caverion hade vid tillfället resursbrist och kunde inte ta uppdraget. 
Bravida Prenad hade möjlighet att utföra arbetena som var nödvändiga för 
vattenskadan och fick därefter också utföra den ombyggnad av våtutrymme som 
uppkom då BFAB ändå fick riva upp stora delar i omklädningsrummen. 

3.6.4 Plåt- och takarbeten 
BFAB har köpt plåt- och takarbeten från tre företag under 2019 och 2020. Kvidinge 
plåtslageri AB har levererat för 885 tkr under 2019 och för 153 tkr under 2020. HBG 
Vent & styrteknik AB har under 2019 levererat för 831 tkr 2019 och för 1,1 mnkr under 
2020. A Madsens Takservice har levererat för 376 tkr under 2020. 

För tak- och plåtarbeten har BFAB tidigare haft upphandlade serviceavtal som årligen 
motsvarade väldigt låga volymer. Till följd av detta valdes dessa arbeten bort i bolagets 
upphandling 2019 för att inte ge leverantörerna falska förhoppningar om arbeten åt 
BFAB. 2015 gjordes en upphandling som inte motsvarade de förväntningar som 
leverantörerna rimligen kan ställa varvid dessa avtal inte förlängdes. 2019 uppstod 
behov av flera akuta tak- och plåtarbeten som var nödvändiga att göra med kort varsel 
och då fanns inte tid att genomföra någon ny upphandling av servicearbeten för plåt 
och tak. Arbetena bedömdes vara väl utförda och motsvarade en kostnadsbild bolaget 
förväntade sig och därför fortsatte BFAB att använda dessa mera lokala och i bolagets 
ögon duktiga och kostnadseffektiva entreprenörer. 

3.6.5 Generellt 
En lista på leverantörer och hur mycket bolaget har köpt från varje leverantör och typ 
av varor och tjänster tas fram årligen av BFAB. Syftet är att följa upp utfallet av 
upphandlade servicearbeten samt för att se om det finns områden där bolaget måste 
omvärdera sitt agerande genom att avsluta avtal eller för att genomföra nya 
upphandlingar för bästa ekonomiska utfall för bolaget. 

BFAB har till följd av en sådan genomgång nyligen gjort ett avrop till Kommentus 
upphandling gällande järnhandelsvaror och skyddsutrustning. Den årliga 
genomgången avser BFAB fortsätta med vilket kommer att få till följd att vissa 
upphandlingar kommer till medan andra kommer att försvinna. Det är hela tiden en 
balansgång, menar VD, hur frågan hanteras såväöl praktiskt som ekonomiskt och med 
tidsmässigt rimliga ledtider när arbeten väl behöver utföras i relation till LOU. Bolaget 
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följer, enligt VD, löpande Kommentus och andra gemensamma upphandlingar för att se 
om det i dessa finns några områden där bolaget kan ansluta sig då dessa 
upphandlingar oftast är ganska stora med goda ekonomiska effekter som följd. 

 

3.7 Förklaringar till avvikelser från korrekt hantering av 
upphandlingar i Kvidingebyggen 
I Kvidingebyggen har vi inte funnit några större avvikelser mot LOU. Från Thyréns har 
bolaget köpt tjänster 2019 för 708 tkr utan upphandling. Anledningen är samma som 
för anlitandet av J Losell AB för BFAB, d.v.s. fokus på konsulternas kompetens och 
kvalitet i leveranser snarare än billigast pris. Några andra avvikelser där beloppen 
överstiger direktupphandlingsgränsen kan vi inte konstatera. Det gäller även för 2020. 

3.8 Förklaringar till avvikelser från korrekt hantering av 
upphandlingar i BITAB och BUTAB 
Bolagen köper inte mycket varor och tjänster och har inte haft några upphandlingar 
som står i strid med LOU. 

4 Slutsats och rekommendationer  
Upphandlingar i kommunens bolag, speciellt i BFAB och Kvidingebyggen behöver 
utvecklas. Det har gjorts ett antal upphandlingar som inte uppfyller LOU. 

En upphandlande enhet ska också enlig lag har skriftliga riktlinjer för hur 
direktupphandlingar ska ske. Det finns i kommunen och som också omfattar 
kommunen helägda bolag. De skriftliga riktlinjerna behöver dock göras kända för 
bolagen. 

Samordning med kommunen i upphandlingar ska enligt bolagsordningarna ske. Det 
görs när det bedöms som möjligt och där bolagen och kommunen köper samma typ av 
varor och tjänster. 

I ett antal av BFAB:s och Kvidingebyggens upphandlingar har avsteg gjorts från LOU. 
Skälen har varit olika. I något fall har en leverantör behövts akut men då den leverantör 
som bolagen haft serviceavtal med inte haft resurser för tillfället har annan leverantör 
anlitats. Ett exempel är vattenskadan i Badhushallen våren 2019. 

I något annat fall har bolagen anlitat för bolagen kända konsulter, utan upphandling, 
som man litar på och som man vet att de kommer att leverera med hög kvalitet. Det 
handlar om ett fåtal konsulter. Där har erfarenheten visat att billigare konsulter dels gör 
ett sämre jobb dels tar betydligt längre tid på sig att genomföra sina uppdrag. Värt att 
notera är att LOU inte tvingar en upphandlande enhet att välja det lägsta priset. 
Bolagen har här haft en möjlighet att göra en upphandling och ändå med en rimlig 
motivering välja den konsult man anser bäst uppfyller kraven och är mest prisvärd. En 
upphandling där ramavtal tecknas med mer än en leverantör borde alltså ha gjorts. 
Sedan hade bolagen kunnat avropa från listade leverantörer.  
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I ett annat fall har BFAB haft upphandlade serviceavtal avseende plåt- och takarbeten. 
Men då volymerna varit låga har bolaget valt att inte upphandla nya serviceavtal och 
har alltså inga avtal rörande plåt- och takarbeten. Fastighetsbolag som BFAB och 
Kvidingebyggen borde ändå ha så pass elementära tjänster säkrade genom 
serviceavtal utan att utlova några volymer gentemot leverantören. Lokala hänsyn, 
d.v.s. att favorisera lokala entreprenörer, är inte tillåtet enligt LOU. Det innebär inte att 
lokala entreprenörer ändå kan ha en fördel då de finns i eller i närheten av Åstorp och 
Åstorps kommun. 

4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi styrelserna i främst Björnekulla 
fastigheter AB och Kvidingebyggen, men även BITAB och BUTAB, att:  

— Att följa de skriftliga anvisningar om direktupphandlingar som kommunen har 
beslutat om och som även omfattar kommunens helägda bolag 

— Dokumentera samtliga direktupphandlingar. Kommunen har för detta ändamål en 
blankett som är utformad i enlighet med upphandlingsmyndighetens förslag till 
dokumentation av direktupphandlingar 

— Upphandla hellre för mycket serviceavtal än för lite i syfte att minska risken att 
behöva göra en otillåten direktupphandling 
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