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KOMMUNSTYRELSEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-04-07 

Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, klockan, 18:00 – 22:58 
Ajournering 19:48 – 20:06 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Amer Lukac, nämndsekreterare 56 – 81 
Jonas Jönsson, kommunchef 56 – 81 
Jörgen Wallin, teknisk chef, §§ 56 – 81 
Anna Falkenstam, ekonomichef, §§ 56 – 73 
Simon Jaldefjord, ekonom, § 63 
 

Merih Özbalci, kanslichef, §§ 60 – 62 
Jonas Wallin, ekonom, §§ 56 – 59 
Katarina Rikse, ekonom, §§ 56 – 57 
Gun Bylund, tf. socialchef, §§ 56 – 57 
 

Övriga 
deltagare 

Isabella Dzanko (S), §§ 56 - 57 
Bertil Wemmert (C), §§ 56 - 57  
Wiveca Andreasson (M), §§ 56 - 57 
Pär Gustafsson, NSVA, § 58 
Jimmy Lubera, NSVA, § 58 
Jonas Håkansson, NSVA, § 58 
 

 

Plats och tid för 
justering 

Stationshuset, måndagen den 12 mars klockan 16:00. 

 
 
 

Sekreterare Amer Lukac 
  
 
   

Ordförande Ronny Sandberg (S)  
  

 
 

(1) Justerande Mikael Mårtensson (S)  
  

 
 
 

 

(2) Justerande Nils-Göran Nilsson (KD)  
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
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§ 58 § 64 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) X X X   X   

SD         
Maria Gottschalk (-) X X  X  X   

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

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

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

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

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

M+L+KD         
Martin Sjöström (M) ---        

Jan Karlsson (M) X        
Mattias Jonsäter (L) §§ 56 – 57         
Lena Svensson (M) ---        

Totalt 18 13 7   7 4 2 

 
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Ks § 56  Godkännande av dagordning ......................................................................4 
Ks § 57  Diskussion om prognostiserat underskott 2021 med socialnämndens 

arbetsutskott ................................................................................................5 
Ks § 58  Åstorps framtida vattenförsörjning och reningsverk ..................................6 
Ks § 59  Årsredovisning 2020 för Åstorps kommun ................................................9 
Ks § 60  Utrustning för sammanträden på distans ..................................................11 
Ks § 61  Utvärdering av gemensam Överförmyndarnämnd 4K ..............................12 
Ks § 62  Värdegrundsdokument för förtroendevalda ..............................................13 
Ks § 63  Kompletteringsbudget 2021 med finansiella mål .....................................14 
Ks § 64  Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv ...........................................................................16 
Ks § 65  Ekonomisk månadsuppföljning 2021 - februari .......................................18 
Ks § 66  Ekonomichefen informerar .......................................................................19 
Ks § 67  Svar från Kultur- och fritidsnämnden avseende ekonomiskt underskott 
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Ks § 68  Intern kontrollplan 2021 för Kommunstyrelseförvaltningen ....................21 
Ks § 69  Intern kontrollplan 2021 för Åstorps kommunkoncern - 

kommunkoncerngemensamma granskningsområden ...............................22 
Ks § 70  Kommunchefen informerar .......................................................................23 
Ks § 71  Ägardirektiv för Björnekulla Fastighets AB .............................................24 
Ks § 72  Beslut om förkortning av Vision 2030 vid kommunikationsinsatser .......25 
Ks § 73  Yttrande till revisionen över granskning av inköp och upphandling på 
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Ks § 74  Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Översyn av chefsavtal och 

rutiner för att förhindra onödigt dyra utköp i framtiden ...........................27 
Ks § 75  Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med 

fokus på att få ned våra sjukskrivningar ...................................................28 
Ks § 76  Delegationsärenden ...................................................................................30 
Ks § 77  Anmälningsärenden ..................................................................................31 
Ks § 78  Övriga ärenden – Väckt ärende av Anton Holmberg (SD) om 

asfalteringsmöjligheter .............................................................................32 
Ks § 79  Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om Cook 

and Chill ...................................................................................................33 
Ks § 80  Övriga ärenden – Väckt ärende av Anton Holmberg (SD) fråga om 

händelse vid Björnekullaskolan ................................................................34 
Ks § 81  Övriga ärenden – Väckt ärende av Anton Holmberg (SD) om 

statusrapport för bilpoolen i Åstorps kommun .........................................35 
PROTOKOLLSBILAGOR .....................................................................................37 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 56 
 
Godkännande av dagordning 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att följande ärenden utgår: 

• Begäran från BFAB om godkännande av försäljning – Backsippan 
• Frågestund för allmänheten (skriftligt), 

Samt att ärendet ”Åstorps framtida vattenförsörjning och reningsverk” hanteras 
efter ”Diskussion om prognostiserat underskott 2021 med socialnämndens 
arbetsutskott”. 
 
Anton Holmberg (SD) väcker ett övrigt ärende om ”asfalteringsmöjligheter” 
samt ett övrigt ärende om ”Statusrapport för bilpoolen i Åstorps kommun”. 
 
Anton Holmberg (SD) väcker en övrig fråga om händelse vid Björnekullaskolan. 
 
Åsa Holmén (L) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) ett övrigt ärende om 
”Cook and chill” 
 
Proposition 
Ordförande ställer egna yrkanden under proposition och finner att dessa bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med dessa justeringar. 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 57 
 
Diskussion om prognostiserat underskott 2021 med socialnämndens 
arbetsutskott 
Dnr KSFD 2021/86 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att bjuda in socialnämndens 
arbetsutskott till styrelsens sammanträde för att diskutera prognostiserat 
underskott 2021 efter månadsuppföljning för februari månad. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 58 
 
Åstorps framtida vattenförsörjning och reningsverk 
Dnr KSFD 2021/40 
 
Sammanfattning 
Diskussioner om nedläggning av Kvidinge reningsverk har pågått sedan länge. 
Det är inte hållbart att fortsätta som idag, utan en nedläggning av verket bör ske 
med överföring till Nyvångsverket. Dricksvattenförsörjningen behöver 
säkerställas för att möjliggöra en säker och tillräcklig distribution av vatten 
innan nytt vattenverk är driftsatt och för att möta det ökade behovet av 
dricksvatten enligt planerad exploatering i kommunen.  
För att säkerställa Åstorps kommuns framtida vattenförsörjning föreslår NSVA, 
baserat på DHI Sveriges utredning ”Åstorps framtida VA-försörjning” (2020-
05-12), att anläggning av vattendistribution i Åstorps kommun kompletteras 
med:  

• En ny spillvattenledning från Kvidinge avloppsreningsverk till Nyvångs 
avloppsreningsverk 

• Samförläggning av en ny dricksvattenledning, tillsammans med ovan 
nämnda spillvattenledning, för att skapa en säker och tillräcklig 
redundans i dricksvattenförsörjningen   

• Ny vattenledning i södra industriområdet för utökad kapacitet  
• En ny reservoarvolym i Björnås för att skapa en säker och tillräcklig 

redundans i dricksvattenförsörjningen   
 
Beslutet inkluderar investering för projekteringsfasen av ovanstående delar till 
en kalkylerad kostnad om 7 MSEK. 
Nytt igångsättningsbeslut för genomförandefasen tas då projektering för 
respektive del är färdigställd och då översyn av kalkyl är genomförd. 
Efter genomförd investering ska Kvidinge reningsverk rivas till en bedömd 
driftskostnad av 5 miljoner kronor. NSVA får i uppdrag att inarbeta detta i 
nästa affärsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 75 
Statusen på Kvidinge RV, 2021-03-15 
Tjänsteskrivelse från Teknisk chef, Jörgen Wallin och Alma-Lena Slipac 
landskapsarkitekt/projektledare, 2021-03-15 
Tjänsteskrivelse från NSVA, Pär Gustafsson, 2020-11-25 
NVK – Åstorps framtida vattenförsörjning, förtydligande av behov av 
redundanta åtgärder, 2020-11-18 
DHI Sveriges utredning ”Åstorps framtida VA-försörjning”, 2020-05-12 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 58, forts 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige: 
Att bevilja detaljprojektering och framtagande av beslutsunderlag för 
igångsättning. Uppskattad kostnad för detaljprojektering är 7 miljoner kronor. 
Investeringen inarbetas i VA-kollektivet.  
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Jan Hennicks (-) yrkar i första hand på att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
ärendet. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

• Att en helhetslösning presenteras innan vidare ställningstagande inom 
vattenförsörjning och reningsverk.  

• Att ta fram en alternativ kostnadskalkyl för att uppgradera och renovera 
Kvidinge reningsverk då vi ej vet om NSVA får tillstånd att etablera ett 
gemensamt reningsverk med Bjuv i “Ekevång”.  

• Att en totalinvesteringskalkyl tas fram för det gemensamma 
reningsverket i Ekevång. 

• Att en kostnadsberäkning och tidsplan för framtagandet av en 
vattenförsörjningsplan redovisas.  

• Att en indexuppräkning i aktuella siffror presenteras, idag har vi enbart 
kostnader utifrån 2015 års priser.   

• Att kostnader för avveckling av nuvarande och vattenverk och 
vattentäkter presenteras samt en kostnadsbild för utökningen av 
vattenskyddsområde.  

• Att en risk och sårbarhetsanalys presenteras utifrån att koncentrera 
vattenverk och vattentäkt till Kvidinge.    

 
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) ändringsyrkanden. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) ändringsyrkanden. 
Jan Hennicks (-) yrkar i andra hand bifall till Roger Nielsens (M) 
ändringsyrkanden. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens ändringsyrkande för att 
utse motförslag till Jan Hennicks (-) avslagsyrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD) 
och Mikael Mårtensson (S) mot Roger Nielsens (M) ändringsyrkande med 
bifallsyrkande från Maria Gottschalk (-), Åsa Holmén (L) och Jan Hennicks (-) 
under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 58, forts 
 
Paul Ericsson (M) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning för att utse motförslag. 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja, och den som bifaller Roger 
Nielsens ändringsyrkande röstar Nej. 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 7 Ja-röster och 6 Nej-
röster vilket innebär att ordförandes yrkande utses till motförslag. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§58). 
 
Proposition 
Ordförande ställer därefter eget yrkande mot Jan Hennicks (-) avslagsyrkande 
och finner att eget yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja detaljprojektering 
och framtagande av beslutsunderlag för igångsättning. Uppskattad kostnad för 
detaljprojektering är 7 miljoner kronor. Investeringen inarbetas i VA-
kollektivet.  
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (Se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet). 
Maria Gottschalk (-) reserverar sig mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 59 
 
Årsredovisning 2020 för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2021/71 
 
Sammanfattning 
Föreligger Åstorps kommuns årsredovisning 2020 med pensionsredovisning i 
enlighet med blandmodellen. Föreligger särredovisning av vatten- och 
avloppsverksamheten 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 65 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-11 
Årsredovisning 2020 inklusive särredovisning av vatten- och 
avloppsverksamheten 2020. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att:  

• Fastställa årsredovisningen, med pensionsredovisning i enlighet med 
blandmodellen, med bedömningen att Åstorps kommun hade god 
ekonomisk hushållning 2020. 

• Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten 2020 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att ändra texten på sida 38, till ”inte heller under 
2020 har det genomförts någon medarbetarundersökning i kommunen för att 
följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet på en kommunövergripande nivå”. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar som ett tilläggsyrkande att föreslå 
kommunfullmäktige att Kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S) 
medges ansvarsfrihet med anmärkning för 2020. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Rogers tilläggsyrkande. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att ordförandes vägran ska noteras i protokollet. 
 
Ordförande vägrar att ställa Roger Nielsens (M) tilläggsyrkande under 
proposition då det inte hör till kommunstyrelsens ansvar att pröva frågan om 
ansvarsfrihet, då den prövas av fullmäktige på rekommendation av revisionen, 
efter att kommunstyrelsen tagit ställning till årsredovisningen.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) yrkande om ändring i texten under 
proposition och finner att detta bifalles. 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 59, forts 
 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) yrkande under proposition och finner att 
detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ändra texten på sida 38, till ”inte heller under 
2020 har det genomförts någon medarbetarundersökning i kommunen för att 
följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet på en kommunövergripande nivå”. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

• Fastställa årsredovisningen, med pensionsredovisning i enlighet med 
blandmodellen, med bedömningen att Åstorps kommun hade god 
ekonomisk hushållning 2020. 

• Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten 2020. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 60 
 
Utrustning för sammanträden på distans 
Dnr KSFD 2021/88 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige 2020-12-14 (§ 227) beslutade att godkänna att nämnder 
och styrelse får sammanträde med ledamöter närvarande på distans (enligt 
kommunallagen 6 kap § 24). I beslutet fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
säkra tillgången till den tekniska utrustning som krävs för att genomföra 
sammanträden på distans. Förvaltningen har arbetet för att klargöra vilka 
förutsättningar Kulturhuset Björnen har för att klara av att ha möten på distans 
som uppfyller kommunallagens krav. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 §  
Tjänsteskrivelse från kanslichef, Merih Özbalci, 2021-03-10 
Underlag - Anbudsvinnare 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna inköp av utrustning och system till 
Kulturhuset Björnen enligt underlag. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att det inkomna anbudsunderlag samt 
tilldelningsbeslut mejlas ut till kommunstyrelsens ledamöter. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD) 
och Roger Nielsen (M) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) yrkande under proposition och finner att 
detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inköp av utrustning och system till 
Kulturhuset Björnen enligt underlag, samt att skicka ut inkomna 
anbudsunderlag samt tilldelningsbeslut till kommunstyrelsens ledamöter. 
 
Expedieras 
Akten 
Kanslichefen 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 61 
 
Utvärdering av gemensam Överförmyndarnämnd 4K 
Dnr KSFD 2021/57 
 
Sammanfattning 
När Åstorps kommun beslutade om att ingå i överförmyndarsamverkan med 
Bjuv, Klippan och Perstorp beslutades det även att det skulle göras en 
utvärdering efter 2 år. Kommunen har ingått i samarbetet sedan den 1 januari 
2019 och har haft en stabil verksamhet under dessa år vilket också framkommer 
av länsstyrelsens granskningsrapporter. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 § 59 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2021-02-03 
Rapport från överförmyndarchef, Josefine Persson 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige godkänna utvärderingen av 
Överförmyndarnämnden 4K samt beslutar att en ny utvärdering görs 2025 inför 
mandatperiodsskiftet 2026/2027. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Nils-Göran Nilsson 
(KD) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna utvärderingen av 
Överförmyndarnämnden 4K samt beslutar att en ny utvärdering görs 2025 inför 
mandatperiodsskiftet 2026/2027. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 62 
 
Värdegrundsdokument för förtroendevalda 
Dnr KSFD 2021/64 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2014-03-24 ett värdegrundsdokument för 
förtroendevalda, som syftar till att sätta upp ramar för samtalstonen och 
bemötandet mot varandra, i det politiska arbete som bedrivs. Dokumentet 
innehåller generella punkter som anger hur de förtroendevalda bör bemöta 
såväl andra förtroendevalda, som tjänstemän. Till dokumentet finns också 
kopplat SKL:s (nuvarande SKR:s) dokument om ”Samtalstonen i politiken”  
 
Gruppledarna för de politiska partierna som är representerade i 
kommunfullmäktige har framfört önskemål om att komplettera 
värdegrundsdokumentet gällande agerande och dokumentation i det fall en 
förtroendevald stör mötet på ett märkbart sätt. För att värdegrundsdokumentet 
ska kunna användas som ett stöd i de förtroendevaldas uppdrag är det viktigt att 
dokumentet hålls löpande uppdaterat.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 71 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-03 
Förslag på nytt värdegrundsdokument för förtroendevalda - gröna punkter är 
förslag på ändringar jämfört med nuvarande värdegrundsdokument. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 
”Värdegrundsdokument för förtroendevalda”. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till ordförandes yrkande.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Åsa Holmén (L), 
Mikael Mårtensson (S), Roger Nielsen (M) och Maria Gottschalk (-) under 
proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 
”Värdegrundsdokument för förtroendevalda”. 
 
Expedieras 
Akten, Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

14(37) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 63 
 
Kompletteringsbudget 2021 med finansiella mål 
Dnr KSFD 2021/70 
 
Sammanfattning 
Föreliggande kompletteringsbudget består av två beslutspunkter, dels beslut om 
finansiella mål och dels beslut om överföring av investeringsmedel från 2020 
till 2021 tillsammans med ombudgetering av resultatet. 
  
Ombudgetering 
I samband med nämndernas beslut om bokslut för föregående år inlämnas 
samtidigt förslag om ej utnyttjade poster i budgeten att föra över till 
innevarande år i kommunens kompletteringsbudget. En kompletteringsbudget 
innebär att budgetmedel flyttas från föregående år till innevarande år. 
Kompletteringsbudgeten kan avse såväl resultat- som investeringsbudget. I 
årets samlade förslag föreslås både driftposter i resultatbudgeten och 
investeringar ombudgeteras. I kompletteringsbudgeten justeras för driftposter 
med en intäktspost avseende exploatering om 10 000 tkr och ett förbättrat 
resultat med motsvarande så att kommunens resultat når 2 % av skatter och 
bidrag. Ombudgetering av investeringar totalt uppgår till ett belopp på 17 516 
tkr. Detta finansieras inom befintlig likviditet och låneram. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 66 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Anna Falkenstam och ekonom Simon 
Jaldefjord 2021-03-09 
Kompletteringsbudget (kb) 2021 avseende investeringar, bilaga 1, 2021-03-09 
Kompletteringsbudget (kb) 2021 avseende investeringar detalj, bilaga 2, 2021-
03-09  
Budget 2021, VA-investeringar 
Sammanställning investeringar 2021 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att: 

• Kompletteringsbudget för driftposter godkänns med en intäktspost 
avseende exploatering om 10 000 tkr och ett ökat resultat om 10 000 
tkr. 

• Kompletteringsbudget för investeringar godkänns med totalt 17 516 tkr 
i enlighet med förslag i bilaga 1. 

• Budget 2021 med planår 2022–2023 kompletteras med finansiella mål 
för koncernen avseende resultat, soliditet och självfinansieringsgrad av 
investeringar. 

 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 63, forts 
Roger Nielsen (M) yrkar på att soliditetsmåttet ska vara minst 25 % inkl.  
pensionsförpliktelser före 1998. 
 
Åsa Holmén (L) avstår ifrån att delta i beslut. 
 
Anton Holmberg (SD) avstår ifrån att delta i beslut.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Nils-Göran Nilsson 
(KD) mot Roger Nielsens (M) ändringsyrkande under proposition och finner att 
ordförandes yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

• Kompletteringsbudget för driftposter godkänns med en intäktspost 
avseende exploatering om 10 000 tkr och ett ökat resultat om 10 000 
tkr. 

• Kompletteringsbudget för investeringar godkänns med totalt 17 516 tkr 
i enlighet med förslag i bilaga 1. 

• Budget 2021 med planår 2022–2023 kompletteras med finansiella mål 
för koncernen avseende resultat, soliditet och självfinansieringsgrad av 
investeringar. 

 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 



Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 64 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv  
Dnr KSFD 2021/72 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enlig kommunallagen besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag. Riktlinjerna anger ett 
långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som sträcker 
sig längre än budgetperspektivet på ett eller tre år. Denna riktlinje är därför 
vägledande när god ekonomisk hushållning beslutas i Åstorps kommuns 
budget. Den ekonomiska ställningen och utvärdering av god ekonomisk 
hushållning sker i förvaltningsberättelsen i delårsrapport och årsredovisning.  I 
kommunallagen framgår också att om en kommun har beslutat sig för att 
använda resultatutjämningsreserv (RUR) så ska riktlinjerna också omfatta 
hanteringen av den. 
Detta styrdokument ersätter Reglemente för god ekonomisk hushållning samt 
hantering av resultatutjämningsreserven (KF 2013/46). Förändringarna innebär 
en anpassning av riktlinjerna till den av kommunfullmäktige beslutade visionen 
och styr- och ledningsmodellen (2020-08-31, § 112, samt 2020-09-28, § 145) 
med ökat fokus på den kommunala koncernen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-11 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att soliditetsmåttet ska vara minst 25 %. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens (M) ändringsyrkande 
under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Roger Nielsen (M) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja, och den som bifaller Roger 
Nielsens (M) ändringsyrkande röstar Nej. 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 64, forts 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 7 Ja-röster, 4 nej-röster 
och 2 som avstår ifrån att delta i beslut, vilket innebär att ordförandes yrkande 
bifalles. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 64). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 65 
 
Ekonomisk månadsuppföljning 2021 - februari 
Dnr KSFD 2021/86 
 
Sammanfattning 
Efter februari månad konstateras att verksamheternas nettokostnader för 
perioden ligger lägre än förbrukningen av budget. Bedömd årsprognos efter 
februari månad 2021 uppgår till 29,9 mkr, vilket är 20,3 mkr bättre än budget. 
7% av investeringsbudgeten har förbrukats och genomförandegraden vid 
årsskiftet bedöms uppgå till ca 96%.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-23 
Månadsrapport, 2021-03-17 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter 
februari månad 2021. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter februari månad 2021. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 66 
 
Ekonomichefen informerar 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, ekonomichef, informerar om: 

• Önskemål om politikerutbildning i ekonomi, planeras till september 
månad 

• Delårsrapporten är flyttad så att den innefattar sista augusti i stället för 
sista juli. 

 
Arbetsutskottets beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 67 
 
Svar från Kultur- och fritidsnämnden avseende ekonomiskt underskott 
2020 
Dnr KSFD 2020/89 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2020-11-25 vid hantering av 
oktober månads ekonomiska månadsuppföljning att begära in en redovisning av 
nämndens åtgärdsförslag för att komma i balans med sin budget.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från KFN 2021-03-11 § 20 
Tjänsteskrivelse Jonny Norrby, kultur- och fritidschef, 2021-03-05  
Protokoll från Kommunstyrelsen 2020-11-25 § 280 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att notera svaret från kultur- och fritidsnämnden till 
protokollet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar svaret från kultur- och fritidsnämnden till 
protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 68 
 
Intern kontrollplan 2021 för Kommunstyrelseförvaltningen  
Dnr KSFD 2021/52 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2003-08-25 om regler för intern kontroll i 
Åstorps kommun. 
Intern kontroll är ett viktigt ledningsverktyg som bidrar till att säkra att beslut 
vilar på korrekta underlag och som skyddar mot förluster eller förstörelse av 
kommunens tillgångar. 
Den finns en internationell standard kring intern styrning och kontroll som är 
ett av COSO utarbetat ramverk. Det används av såväl privata som offentliga 
organisationer. Det finns en definition för intern styrning och kontroll som 
anpassats till kommunal verksamhet:  
 
Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska som den 
professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad 
för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:  

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm”  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 § 55 
Manual för intern kontroll i Åstorps kommun 
Tjänsteskrivelse IK-plan 2021 KSF 
Intern kontroll - Plan 2021 för kommunstyrelseförvaltningen 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anta intern kontrollplan 2021 för 
kommunstyrelseförvaltningen i sin helhet.  
 
Anton Holmberg (SD) deltar inte i beslut. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelse-
förvaltningen. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 69 
 
Intern kontrollplan 2021 för Åstorps kommunkoncern - 
kommunkoncerngemensamma granskningsområden 
Dnr KSFD 2021/54 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2003-08-25 om regler för intern kontroll i 
Åstorps kommun. 
Intern kontroll är ett viktigt ledningsverktyg som bidrar till att säkra att beslut 
vilar på korrekta underlag och som skyddar mot förluster eller förstörelse av 
kommunens tillgångar. 
Den finns en internationell standard kring intern styrning och kontroll som är 
ett av COSO utarbetat ramverk. Det används av såväl privata som offentliga 
organisationer. Det finns en definition för intern styrning och kontroll som 
anpassats till kommunal verksamhet:  
 
Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska som den 
professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad 
för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:  

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm”  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 § 56 
Manual för intern kontroll i Åstorps kommun 
Tjänsteskrivelse IK-plan 2021 AKK 
Intern kontroll - Plan 2021 för Åstorps kommunkoncern 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anta intern kontrollplan 2021 för Åstorps 
kommunkoncern i sin helhet.  
 
Anton Holmberg (SD) deltar inte i beslut. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar intern kontrollplan 2021 för Åstorps kommunkoncern. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 70 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Jonas Jönsson, kommunchef, informerar om: 

• Byggnationer, lokalstatus mars 
• Information gällande genomlysning av IT4K  
• Information gällande Covid-19 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 71 
 
Ägardirektiv för Björnekulla Fastighets AB 
Dnr KSFD 2021/69 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommuns kommunala bolag Björnekulla Fastighet AB:s ägardirektiv 
har varit föremål för revidering. Dialog kring revideringarna har förts i 
samband med ägarsamråd den 2 mars 2021 med bolagets styrelse, 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt VD, kommunchef och ekonomichef, 
varvid bilagda förslag togs fram. 
 
Förändringarna består främst av en anpassning av ägardirektiven till den av 
kommunfullmäktige beslutade visionen och styr-och ledningsmodellen (2020-
08-31, § 112, samt 2020-09-28, § 145) 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 68 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-03-09 
Förslag till ägardirektiv 
Gällande ägardirektiv 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att återremittera ärendet för att komplettera med inkomna 
synpunkter på ägardirektiven.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att komplettera med inkomna 
synpunkter på ägardirektiven. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 72 
 
Beslut om förkortning av Vision 2030 vid kommunikationsinsatser 
Dnr KSFD 2021/68 
 
Sammanfattning 
Förslag på förkortning av vision 2030: Åstorp 2030 – Söderåsstaden med mod 
att pröva nya vägar. En kort version av visionen som ska kunna användas i 
kommunikationsinsatser, både internt och externt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 69 
Tjänsteskrivelse från Jonas Jönsson, kommunchef, 2021-03-08 
Förkortad version av vision 2030 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
förkortningen av vision 2030: 

• Åstorp 2030 – Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar. 
  
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Åsa Holmén (L) under 
proposition och finner att detta bifalles. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förkortningen av vision 
2030: 

• Åstorp 2030 – Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar. 
  
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 73 
 
Yttrande till revisionen över granskning av inköp och upphandling på 
Tekniska Kontoret 
Dnr KSFD 2021/37 
 
Sammanfattning 
Revisionen har granskat inköp och upphandling på tekniska kontoret. 
Revisorerna har begärt svar till den 2 april och gett anstånd med att svara till 
den 12 april. Tekniska kontoret har beskrivit det arbete som gjorts innan 
granskningsrapporten och vilka åtgärder som vidtas med anledning av de 
åtgärdsförslag som finns i den.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 73 
Tjänsteskrivelse från Teknisk chef, Jörgen Wallin och Parkchef, Mikael 
Kadanik, 2021-02-22 
Revisionsrapport – Granskning av inköp och upphandling på tekniska kontoret 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att skicka in tjänsteskrivelse från teknisk chef och 
parkchef som svar till revisionen kring hur åtgärdsförslagen i 
revisionsrapporten ska verkställas. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen skickar in tjänsteskrivelse från teknisk chef och parkchef 
som svar till revisionen kring hur åtgärdsförslagen i revisionsrapporten ska 
verkställas. 
 
Expedieras 
Akten 
Revisionen 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 74 
 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Översyn av chefsavtal och rutiner 
för att förhindra onödigt dyra utköp i framtiden 
Dnr KSFD 2020/68 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen har inkommit med en motion med syfte att i framtiden 
säkerställa ett tydligt chefsuppdrag samt att förhindra dyra utköp, formulerat i 
följande att-satser:  

• Att ta fram riktlinjer för anställningsavtal gällande samtliga 
förvaltningschefer inklusive kommunchef i Åstorps kommun. 

• Att tillse att riktlinjer och rutiner finns på plats för att stötta och 
utveckla våra chefer i deras ledarskap i syfte att proaktivt minimera 
risken för behov av utköp av chefer/medarbetare. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-18 § 13 
Tjänsteskrivelse från HR-chef 2021-01-29 
Motion från Åstorpsalliansen 
Förslag till mall för uppsägning 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens första 
att-sats samt att anse den andra att-satsen besvarad med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD) 
och Roger Nielsen (M) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens första att-
sats samt att anse den andra att-satsen besvarad med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen.  
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

 
Ks § 75 
 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med fokus 
på att få ned våra sjukskrivningar 
Dnr KSFD 2019/176 
 
Sammanfattning 
Motion från Åstorpsalliansen Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och 
Hans Sundström (KD) inkom 2019-05-27. Motionärerna hänvisar till 
kommunens (nu fd) vision och mål där det finns ett delmål som handlar om 
kommunen som attraktiv arbetsgivare. Fokus i motionen är att kommunen 
behöver jobba långsiktigt med att skapa ett hållbart arbetsliv där medarbetarna 
är friska och känner arbetsglädje. Att trivas på arbetet och bli en stolt 
ambassadör för Åstorps kommun innebär många positiva effekter både inom 
organisationen men även utåt sett för våra invånare och framtida medarbetare. 
Med relativt höga sjukfrånvarosiffror från 2018 i beaktande, vill motionärerna 
vända skutan och hitta aktiviteter som sänker sjukfrånvaron och främjar hälsa. 
På så vis tar vi ett steg i rätt riktning mot att vara en attraktiv arbetsgivare.  
Åstorpsalliansen yrkar på: 

• Att en nulägesanalys görs utifrån var vi har de största utmaningarna som 
vi behöver ta itu med. 

• Att kommunen ska utarbeta en tydlig, långsiktig plan med 
kostnadsförslag över hur vi ska skapa ett hållbart arbetsliv i Åstorps 
kommun och därigenom bli en attraktiv arbetsgivare. Denna plan bör 
innehålla konkreta målsättningar och handlingsplaner för hur vi ska nå 
fram. Dessa handlingsplaner med uppföljning ska presenteras på 
kommunstyrelsen minst en gång per år. Funderingar att ta med sig i 
framtagande av dessa handlingsplaner:  
 Samverkan mellan förvaltning, fack, företagshälsovård, 

Försäkringskassan mm 
 Ledarskapsprogram 
 Friskvårdsbidrag 
 Medarbetarundersökningar 
 Simrishamns modell vad gäller hälsocoach 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-18 § 14 
Tjänsteskrivelse från Malin Högdén, HR-utvecklare 2021-01-31. 
Motion Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med fokus på att få 
ned våra sjukskrivningar 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 75, forts 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anse motionen besvarad med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Nils-Göran Nilson (KD) 
och Anton Holmberg (SD) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 76 
 
Delegationsärenden 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2021-02-15 – 2021-03-14 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar delegationsärendena till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 77 
 
Anmälningsärenden 
 
Genomlysning-IT4K-Fas1-Lägesanalys 

Kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-18 

KSFD 2020-410, HFD 751-21 Slutligt beslut 2021-03-10 

KSFD 2021-87, Brev till Sveriges kommuner Mars 21 

KSFD 2021-87, Problemen i elsystemet är ingen överraskning 

KSFD 2021-87, Vindkraftens brister alltmer uppenbara 

KSFD 2021-89, Protokoll Delegationsmöte. NSR. 2021-02-11 

KSFD 2021-89, Protokoll Extra Bolagsstämma. 2021-01-29. NSR AB 

KSFD 2021-89, Protokoll Styrelsemöte 1. 2021-02-12. NSR AB 

KSFD 2021-89, Protokoll. Extra Bolagsstämma. 2021-01-29. Vera 

ParkCircularity AB 

KSFD 2021-89, Protokoll. Styrelsemöte 1. 2021-02-12. Vera Park Circularity 

AB 

Omvärldsanalys Bildningsnämnden.pdf 

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 

Årsredovisning för Bildningsnämnden 2020 

Årsredovisning för Bygg- och miljönämnden 2020 

Årsredovisning för Kultur- och fritidsnämnden 

Årsredovisning för Räddningsnämnden 2020 

Årsredovisning för Socialnämnden 2020 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Noterar anmälningsärendena till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 78 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Anton Holmberg (SD) om 
asfalteringsmöjligheter 
Dnr KSFD 2021/76 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD) väcker ett övrigt ärende om asfalteringsmöjligheter. I 
ärendet framkommer följande: 
Förmodligen en av de allra första faktorer som berör, påverkar fysiskt och 
visuellt för trafikerande människor är huruvida väl kommunens gator är 
asfalterade. Framkomligheten är av väsentlig karaktär. Det kan gälla allt ifrån 
transportsträckan till- och från jobbet, lämningen/hämtningen av sitt barn på 
förskolan eller framkomsten för blåljuspersonal. Ta sig till sin tänkta 
destination hos den lokala handlaren som är i just stort behov av smidig 
framkomlighet på våra vägar i kommunen. Hela Åstorps kommun har 
varierande behov av asfaltering. Det är något som måste kontinuerligt ses över 
och planeras efter bästa förmåga. Asfaltering är både en omfattande ekonomisk 
investering samt smörjmedel avseende drift. l skrivande stund nalkas 
kompletteringsbudgeten 2021 där asfaltering bör och ska inkluderas med 
respekt. Emellertid kan behovet, prioriteringen av omfattningen av 
asfalteringen variera. Utifrån detta perspektiv och digniteten av ärendet agerar 
SD-Åstorp enligt följande: 
Yrkanden: 
• Att tekniska kontoret får i uppdrag att skriftligen presentera nuvarande 

status gällande asfalten på våra vägar i kommunen 
• Att tekniska kontoret presenterar kostnadsbilden för asfalterings behoven i 

kommunen 
• Att tekniska kontoret presenterar en utvidgad önskelista på vart man vill 

utöka asfalteringen ännu mer i kommunen med inkluderade prisuppgifter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 



Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 79 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om Cook 
and Chill 
Dnr KSFD 2021/98 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) ett övrigt ärende om 
Cook and Chill. I ärendet förekommer följande: 
Från och med den 13 april får de personer som har matdistribution i Åstorps 
kommun inte längre varm mat hemkörd dagligen utan det blir istället leverans 
av kall mat två gånger per vecka. Under tre månader kommer detta att pågå och 
sedan skall projektet utvärderas. Kostenheten är organiserat under 
kommunstyrelseförvaltningen och det verkar som att initiativ kommer därifrån 
och att Socialnämnden och dess utskott har blivit informerade men dock inte 
tagit något beslut om projektet. På socialnämndens arbetsutskott 2021-09-03 
noterades informationen och beslutade att frågan om “ Cook and Chill” 
kommer att drivas vidare i kommunstyrelsen. 
Yrkanden:  

• Att ge Kommunchefen i uppdrag att till Kommunstyrelsen redogöra för 
samt besvara följande frågeställningar till nästa möte den 5 maj.  

• Att redogöra för beslutsgången och på vilket sätt som Socialnämnden 
blir involverad framöver gällande en eventuell övergång till Cook and  
Chill som metod för matdistribution.    ’ 

• Att framlägga vilka som har initierat projektet och på vilket sätt det är 
politiskt förankrat.  

• Att redovisa projektkostnader för de tre månader som Cook and Chill 
kommer att pågå.  

• Att redovisa vilka initiala kostnader kostenheten haft för att initiera 
övergången till Cook and Chill?  

• Att ta fram för- och nackdelar med metoden Cook and Chill samt att 
redovisa bakomliggande orsak till motiv samt syfte för att införa 
metoden. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 80 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Anton Holmberg (SD) fråga om 
händelse vid Björnekullaskolan 
Dnr KSFD 2021/5 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD) väcker ett övrigt ärende ”fråga om händelse vid 
Björnekullaskolan”.  
 
Ordförande bemöter frågan på sittande möte med att ordförande inte har någon 
information att delge kring händelsen, men att man får återkomma i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Frågan skickas till kommande möte för besvarande. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 81 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Anton Holmberg (SD) om statusrapport 
för bilpoolen i Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2021/102 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD) väcker ett övrigt ärende om statusrapport för bilpool i 
Åstorps kommun. I ärendet framkommer följande: 
En omfattande och väsentlig fråga och inte minst en faktor ur ett 
tillgänglighetsperspektiv är statusen av bilpoolen i Åstorps kommun. Följande 
ärende om har varit omdiskuterat sedan länge utan klar arbetsbeskrivning i 
ärendet. 
 
Initialt var man mycket osäker på både var bilarna befann sig och vem som 
hanterade vad. Detta innebar stora kostnader som man heller inte hade 
hundraprocentig koll på. Exakt hur många bilar har vi i tjänst? Exakt hur många 
bilar används och till vad samt av vem? Är bilpoolen rimlig och ekonomiskt 
motiverad? Är bilpoolen optimerad för dess ändamål och används följande 
effektivt? Har Åstorps kommun stenkoll på varje bil och dess status samt 
samtliga leasingavtal? Har vi en klar bild och verksamhetsplan för vem och 
vilka tjänstemän som har tillgång till en bil i bilpoolen samt vilka verksamheter 
runt om i förvaltningarna som använder bilpoolen? Följaktligen kan vi 
konstatera att det har existerat en stor ovetskap och problematik som 
kommuncheferna inte har tagit hand om. Man har nu dock delegerat frågan till 
tekniska kontoret och återigen är frågan och dess hantering borta från 
kommunchefen/chefernas bord. Rätt eller fel, det får framtiden utvisa. Något 
som dock inte ska och får dras i långbänk är just en fortsatt problematisk 
situation med bilpoolen. Detta får direkta konsekvenser på både personal och 
verksamheterna. Det gäller inte minst ekonomiska konsekvenser. 
Avslutningsvis kan man endast hoppas på att en välfungerande rimlig bilpool 
används till de inom personalen som är i störst behov av möjligheten och utan 
inslag av kostsamma ineffektiva miljöpåhitt gentemot bilpoolens bilutbud. 
Yrkanden:  

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att skriftligen presentera underlaget 
samt statusen på hur kommunens bilpool ser ut för kommunstyrelsen 

• Att kommunchefen får i uppdrag att specifikt och skriftligen presentera 
exakt antal bilar och samtliga eventuella leasingavtal i kommunen samt 
presentera en skriftlig motivering om följande bilpool är motiverad för 
alla verksamheter och vilka verksamheter som använder bilpoolen 

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att även uppvisa en ekonomisk 
redogörelse där man presenterar nuvarande kostnad för bilpoolen och 
om den är motiverbar  

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att presentera ett överslag på vad 
tidigare bilsituation och hantering har kostat per förvaltning sedan 2015, 
där specialfordon är exkluderade 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

Ks § 81, forts 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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PROTOKOLL 
2021-04-07 

PROTOKOLLSBILAGOR 
1. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 58 
2. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 59 



 
 

Åstorpsalliansen 
Reservation 
2021-04-12 

§ 58 Åstorps framtida vattenförsörjning och reningsverk- KF 
 
Nu ska vi ta beslut om att bevilja detaljprojektering med sju (7) miljoner för ett antal 
projekt i kommunen gällande vatten och avlopp. Vi har invändningar mot är att vi inte 
har någon helhetsbild av behoven/planerna som vi politiker tagit beslut om, utan det 
känns som vi fattar beslut i de här frågorna allt eftersom. Det är säkert inte hela 
sanningen, men vi har i alla fall inte fått tillgång till underlag som täcker helheten. I 
maj 2020 fanns det ett underlag klart beträffande en vattenreservoar på Björnås. 
Detta underlag kom, enligt chefen för Tekniska, till kommunen i november, men vi 
politiker fick inte tillgång till detta förrän sju dagar innan beslut ska fattas. Detta är 
bara ett exempel på hur det kan gå till när vi ska fatta beslut. 

Vi har också problem med projekteringen av det reningsverk som Åstorps kommun 
tänkt bygga ihop med Bjuvs kommun. Detta har länsstyrelsen sagt nej till, med 
hänsyn till de planerade utsläppen från detta i Humlebäcken.  

Detta är ingen lätt uppgift, här handlar det om stora pengar för kommunens invånare 
och det kommer påverka alla hushåll i Åstorp, då det är taxorna för vatten som 
kommer höjas för att täcka kostnaderna för allt som vi måste bygga nytt eller på 
annat vis åtgärda. Vi skulle vilja ha fram ett heltäckande underlag som visar vad som 
måste göras och till vilka kostnader, så att vi inte fattar beslut som inte är i rätt 
riktning eller som är onödiga. Vi vill också få veta om det finns fler möjligheter att lösa 
behoven på, eller om det bara finns ett sätt. 
 

Våra ändringsyrkande: 
 
Att en helhetslösning presenteras innan vidare ställningstagande inom 
vattenförsörjning och reningsverk.  

Att ta fram en alternativ kostnadskalkyl för att uppgradera och renovera Kvidinge 
reningsverk då vi ej vet om NSVA får tillstånd att etablera ett gemensamt reningsverk 
med Bjuv i “Ekevång”.  

Att en totalinvesteringskalkyl tas fram för det gemensamma reningsverket i Ekevång. 

Att en kostnadsberäkning och tidsplan för framtagandet av en  vattenförsörjningsplan 
redovisas.  



 
 

Åstorpsalliansen 
Att en indexuppräkning i aktuella siffror presenteras, idag har vi enbart kostnader   
utifrån 2015/2017: års priser.   

Att kostnader för avveckling av nuvarande och vattenverk och vattentäkter 
presenteras samt en kostnadsbild för utökningen av vattenskyddsområde.  

Att en risk och sårbarhetsanalys presenteras utifrån att koncentrera vattenverk och 
vattentäkt till Kvidinge.    

Då våra yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet. 

 
Kommunstyrelsen 2021-04-12. 
 
 
Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 



 
 

Åstorpsalliansen 
Reservation  
 
KS 2021-04-07 
 
§ 59 Årsredovisning 2020  
 
Åstorpsalliansen vill påpeka att vi ser en bristande styrning, ledning, uppföljning samt 
kontroll från de styrande partierna. På ett antal olika områden har det under året påvisats att 
det finns brister inom byggnationer, verkställighet, upphandlingar, kommunikation samt 
utköp av personal.  
Byggprojekt. Här finns en rapport från revisionen ”Granskning av lokalförsörjnings- och 
detaljeplaneprocessen 2020-11-10” som har granskat hur kommunen planerar byggprojekt. I 
revisionens granskning av lokalförsörjningen i kommunen påtalades brister gällande tidigare 
sätt att hantera investeringar i kommunen. Rapporten framhåller att kommunens arbete med 
att projektera nya idrottshallar och en ny skola har dragit ut på tiden. Revisionen påpekar 
kommunens brist på dokumentation gällande kommunikation, rollfördelning och ansvar.        
 
Revisionen framhåller även att kommunen har lidit brist på planering eftersom det inte funnits 
någon lokalförsörjningsplan och en strategi för befintliga lokaler och nyetablering. 
Samarbetsproblem mellan olika förvaltningar lyfts även fram.  
(För mer detaljerad beskrivning se bilaga 1.) 
Vi har lämnat in motion, väckt ärende och begärt rapporter om hur arbetet med att ta fram en 
strategisk lokalplanering framskrider samt yrkat på och krävt fram en avstämning gällande 
kommunens process på nuvarande byggnationer.  Vi har lagt följande yrkande som enbart 
blivit besvarat och inte genomfört under 2020: ”Utreder orsakerna bakom vad som uppfattas 
som undermålig styrning och föreslår nödvändiga förändringar.” (För att yrkande i sin helhet 
se bilaga 2.) Under 2020 påbörjades en process med att ta fram en lokförsörjningsplan.  Den 
kommer förhoppningsvis att förbättra arbetet i framtida projekt, däremot kommer de 
konflikter som finns mellan kommunen och BFAB inte att lösas av detta dokument. Här krävs 
ett tydligare och mer handlingskraftigt ledarskap för att komma till rätta med problemen. 
Byggandet av arrangemangshallen är nu på gång, en annan hall än vad som beställdes från 
början. Det ändras längs vägen utan tydliga beslut, med en investering som är ca tre gånger så 
hög från det ursprungliga. Inga småpengar från ca 40 mkr till 120 mkr. Haganässkolan är 
fortfarande inte färdigprojekterad och har därför inte gått ut på upphandling. Så fortfarande år 
2021 vet vi inte när denna står klar. De enda byggprojekt som frodas i kommunen är 
”modulskolor”. Dessa har vi inga problem att få till snabbt, ibland alldeles för snabbt, utan 
genomarbetade beslutsunderlag. De kostar alldeles för mycket pengar och är naturligtvis inte 
lika bra som nybyggda, genomtänkta skolor. Här saknas styrning och ledning. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Åstorpsalliansen 
 
 
 
Tekniska förrådet. Vi har haft allvarliga problem med försvunna redskap, otillåtet nyttjande 
på förrådet samt ej uppdaterade inventarielistor.  Att det funnits bekymmer här sedan länge är 
inte okänt för kommunen, men inget har gjorts. Till slut lämnades det in en polisanmälan, 
tyvärr la polisen ner utredningen. Även här kommer revisionen med svidande kritik om varför 
inget gjorts åt problemet tidigare. Det var för de flesta ingen hemlighet att det fanns saker att 
förbättra. Även här har Åstorpsalliansen drivit på med väckt ärende och interpellation i 
frågan.  
Medarbetarundersökning. För att ha ett fokusområde Attraktiv arbetsgivare så noterar vi att 
inte heller under år 2020 lyckades en medarbetarundersökning genomföras. Inte sedan 2015 
har medarbetarna på ett anonymt, strukturerat vis fått möjlighet att tycka till om Åstorps 
kommun som arbetsgivare. Även här har Åstorpsalliansen lämnat in motion samt påtalat 
brister i kommunens ledarskap. 
 
Överenskommelser/utköp med/av chefer och medarbetare. Även under året 2020 har vi 
fortsatt med överenskommelser/utköp. I november ställde Åstorpsalliansen en interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande. Utköpen/överenskommelserna omfattar flera miljoner 
kronor under åren 2018-2020. Bara under år 2020 handlar det om flera olika yrken i svaret 
står att läsa ”Bitr rektor, Socialsekreterare, Ekonomibiträde, Personlig assistent, 
Undersköterska, Familjestödsassistent, Städare.” Även här har Åstorpsalliansen lämnat in en 
motion och vi hoppas nu framåt att med förbättrad styrning, ledning och kommunikation från 
kommunstyrelsens ordförande kunna komma tillrätta med dessa onödiga utgifter.  
Vi i Åstorpsalliansen vill med vårt yrkande nedan framhålla en rekommendation till 
fullmäktige, hur vi ser på ansvarsförhållande för kommunstyrelsens ordförande utifrån 
framlagda motiveringar. Vi är medvetna om att ansvarsdelen prövas i fullmäktige. Men vi 
anser samtidigt att vi har rätt lägga förslag i kommunstyrelsen för att på sätt förbereda 
fullmäktige på vidare ställningstagande. Då ordförande i kommunstyrelsen vägrade att ställa 
vårt yrkande under proposition så reservera vi oss mot det beslutet. Vi yrkade dock att det till 
protokollet skulle finns en motivering till skälet att hindra att vårt yrkande prövades och det 
gick igenom.   
 
 
Bilaga 1. Granskning av lokalförsörjnings- och detaljeplaneprocessen 2020-11-10 
Bilaga 2. Yrkande Åstorpsalliansen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Åstorpsalliansen 
 
 
 
Yrkande: 
Att föreslå kommunfullmäktige att bevilja kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S) 
ansvarsfrihet med anmärkning för 2020 till följd av bristande ledning och styrning. 
  
Motivering: KSO kritiseras för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.  
    
Kommunstyrelsen 2021-04-07 
 
 
Då våra yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet. 
 
 
Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 
 



 
 

Åstorpsalliansen 
Yrkande §12 Kommunchefen informerar - byggnationer 

Åstorpsalliansen och partierna var för sig har under en rad år försökt förmå styret att 
inse att något inte står rätt till vad gäller våra många byggnationer. Detta gäller bl.a. 
förskolor, skolor och idrottshallar som är kraftigt försenade och det går inte att få 
klarhet i varför? År efter år får vi höra samma förklaringar till att just Åstorp måste 
klara sig utan beslutade lokaler ännu ett år. Hur länge ska vi vänta? Hur länge är det 
trovärdigt att ex. skylla på ”demokratiska processer” som en huvudanledning?  
 
Andra kommuner klarar av att hantera byggnationer på kortare tid, varför inte Åstorp? 
 
Nu får vi information om att : 

• Tingdalshallen som är beslutad sedan länge står under 2 (!!) månader still för att 
en förvaltning hävdar att det finns en koppling till Arrangemangshalllen, som vi 
kan läsa är högst oklar?? Hur länge kommer Tingdalshallen stå still denna 
gång? Pratar man inte med varandra i tillräcklig omfattning? Saknas det ledning 
och styrning i den omfattning som krävs? Vi talade initialt om för föräldrar att 
hallen skulle kunna stå klar skolstart eller vintern 2018. Vi är flera år försenade 
och förseningarna blir värre dag för dag. 
 

• Haganässkolan beslutades för många år sedan. Projektet ligger fortfarande (!!!) 
i förprojekteringsstadiet. Vi får ännu ett år läsa att man på bästa sätt utreder hur 
man ”ska nyttja lokalerna utifrån tilltänkt arbetssätt och organisation”.. Vi fick 
höra detta redan 2018, förmodligen tidigare, och det är inte trovärdigt att läsa 
detta under 2020. Har man inte en aning om hur skolan tänkt sig arbete 
eftersom man inte kommer ur förprojektering på flera år? Eller är det ett 
ledning och styrningsproblem? Oklar beställare? Oklar uppdragsgivare? Vad är 
felet? I princip är inga utrymmen klara vad gäller behov och utformning 
förutom rekortorns och ledningens arbetsrum. Det är en skandal. 

• Vidare kan nämnas att vi konstant har lokalförsörjningsproblem för förskolor, 
tilltänkta placeringar som måste stoppas för de inte var genomtänkta, temporära 
moduler som sätts upp på löpande band, beslut som måste fattas i all hast utan 
korrekt underlag, otydlighet i vem som ansvarar och projektleder varje 
byggnation. 

 
Allt bidrar till en bild där det framstår som om vi saknar kontroll, tydlghet och 
samarbetsproblem mellan olika parter. 

 
Hur kan detta få fortgå år efter år? 

 



 
 

Åstorpsalliansen 
Åstorpsalliansen yrkar att: 

KS ordförande skyndsamt tillsätter och slutför en utredning som: 
- Utreder orsakerna bakom vad som uppfattas som undermålig styrning och 

föreslår nödvändiga förändringar. 
- Ser över organisationen för planering, uppföljning och styrning av 

byggnationerna och presenterar hur denna organisation ser ut på nästa KS, detta 
omfattar även BFAB.  

- Tydligt utreder och presenterar om kommunen och BFAB har kompetens inom 
resp. organisation att hantera nybyggnation i denna omfattning själva, eller om 
expertis såsom projektledning behöver tillsättas. 

- Pekar ut en ansvarig per byggnation som håller i planering, uppföljning och 
leverans från start till slut.  
 

 
För Åstorpsalliansen i KS 1 april 2020 

Paul Ericsson (M)  Åsa Holmén (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
lokalförsörjnings- och detaljplaneprocessen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2020. 

Granskningen har syftat till att konstatera om kommunen har ändamålsenliga och 
samverkande processer avseende arbete med detaljplaner och lokalförsörjning med 
god framförhållning. 

Åstorps kommun har i många år haft en låg upparbetningsgrad av sin 
investeringsbudget. De planerade byggnationerna av Haganässkolan och 
arrangemangshallen är en del av detta. Det har i många år diskuterats behovet av en 
ny skola i Åstorp och fortfarande är ingen skola byggd. Vi noterar att den process som 
omfattar investeringar i byggnader har ändrats under årens lopp. Gemensamt för 
samtliga varianter är en brist på dokumentation som beskriver roller och ansvar.  

Kommunen har också lidit brist på planering i form av lokalförsörjningsstrategier och 
lokalförsörjningsplaner. En lokalförsörjningsplan är nu framtagen. Men på grund av den 
korta tid som funnits till förfogande är den inte komplett och färdig. 
Lokalförsörjningsplanen är i princip en inventering av vilka fastigheter som kommunen 
äger för verksamhetsändamål. Den beskriver också utifrån demografiska prognoser 
och andra underlag vilka behov av lokaler som finns i framtiden. En uppskattning av 
investeringsvolymer finns också. Arbetet är påbörjat och har en god ansats. 

Det saknas, anser vi, en lokalförsörjningsstrategi som talar om hur investeringar i 
lokaler ska gå till. Ska det byggas eller hyras? Ska koncepthus användas såsom t.ex. 
av Kommentus upphandlade standardförskolor eller ska varje enskild byggnad ritas av 
arkitekt? Hur flexibla ska nya byggnader vara utifrån hur olika verksamheter som kan 
bedrivas i byggnaderna? Etc. 

Detaljplaneprocessen har av vissa pekats ut som långsam. Att ta fram en detaljplan tar 
tid och de 1-2 år som en detaljplan tar att ta fram i Åstorps kommun är ingenting som vi 
bedömer som onormalt. 

Samverkan mellan framför allt BFAB och bildningsnämnden har inte fungerat. Det visar 
sig tydligt i planeringen av nya Haganässkolan och arrangemangshallen. Roller och 
ansvar är otydliga. Förväntningarna på de olika samverkande parterna är otydliga. 
Processen är otydlig Därför ser vi positivt på det arbete som nu läggs ner på att 
utveckla hela den process som leder från idé till färdig byggnad. 
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Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att 
tillsammans med i granskningen ingående nämnder:  

— tillse att den påbörjade lokalförsörjningsprocessen slutförs och beslutas om politiskt 

— fortsätta att utveckla lokalförsörjningsplanen 

— utveckla och besluta om en lokalförsörjningsstrategi 

— ta fram en modell för hur ett enskilt byggprojekt ska drivas (mer detaljerat än 
lokalförsörjningsprocessen) 

— vid behov mallar och blanketter som stöd i processen tas fram 

 

2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
lokalförsörjnings- och detaljplaneprocessen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2020. 

Revisorerna har noterat att beslutade investeringar i verksamhetslokaler tar lång tid 
innan upphandling av entreprenörer sker och byggnation kan påbörjas. Revisorerna 
utesluter inte att det kan ha en koppling till detaljplaneprocessen och därför vill 
revisorerna att hela kedjan från detaljplan till färdig byggnad genomlyses. 

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys 
att kommunens lokalförsörjnings- och detaljplaneprocess behöver granskas. 

Särskilt ska byggnationerna av Haganässkolan och arrangemangshallen 
uppmärksammas i granskningen. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har ändamålsenliga och 
samverkande processer avseende arbete med detaljplaner och lokalförsörjning med 
god framförhållning. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

— Kartläggning av detaljplaneprocessen 

— Vilken samverkan sker mellan bygg- och miljönämnden, serviceförvaltningen och 
BFAB så att när ett behov uppstår av att bygga nya/bygga om lokaler så att det 
finns en detaljplan som möjliggör investeringar i lokaler? 

— Hur sker arbetet med kommunens lokalförsörjning? 

- I de enskilda nämnderna? 

— Har t.ex. nämnderna själva gjort några analyser/utredningar som ligger till 
grund för framtida lokalbehov? 

— Vilken framförhållning finns i lokalförsörjningsarbetet? 

- För kommunens som helhet? 

— Finns en kommunövergripande lokalförsörjningsplan och hur tas den fram? 
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— Finns en strategisk lokalförsörjningsplan och hur följs den upp? 

- Strategier 

- Mål och mått 

Granskningen omfattar detaljplaneprocessen och lokalförsörjningsprocessen. 

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 

— Tillämpbara interna regelverk och policys  

2.3 Ansvarig nämnd/styrelse 

Granskningen avser bygg- och miljönämnden, bildningsnämnden, kommunstyrelsen 
och styrelsen för BFAB. 

2.4 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar 
med berörda tjänstemän och politiker.  

Följande personer har intervjuats: 

- Mikael Fors, VD BFAB 

- Ronny Sandberg, Kommunstyrelsens ordförande 

- Anna Falkenstam, Ekonomichef 

- Karin Larsson, Lokalstrateg 

- Petruska Rogmark, Projektledare skolbyggnadsutveckling 

- Per-Johan Flenner, Rektor för område centrum 

Dessutom har e-post-kommunikation förts med Camilla Eriksson, 
samhällsbyggnadschef, som också tillhandahållit dokumentation. 

Samtliga uppgiftslämnare har beretts tillfälle att faktagranska denna rapport. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Detaljplaneprocessen 

Detaljplaneprocessen börjar med att antingen kommunen, BFAB eller annan extern 
part kontrollerar om en plan möjliggör vad som är tänkt att byggas. Om inte befintlig 
detaljplan medger att sökande kan bygga som tänkt får en ansökan om ändring av 
detaljplan göras. 

Hela processen beräknas normalt sett ta 1-2 år och börjar vad gäller uppförande av en 
kommunal verksamhetsbyggnad såsom t.ex. en skola med en ansökan. Därmed kan 
samhällsbyggnadsförvaltningen påbörja ett planuppdrag. I planuppdraget ingår en 
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utredning av den plats som sökande avser bygga på samt vilka förutsättningar som 
finns med tanke på t.ex. vägar, bostadsområde, geologiska och miljömässiga 
förutsättningar m.m.  

I Åstorps kommun är det verksamhetsnämnderna som tar det första initiativet genom 
att till BFAB framställa ett behov av ny-, om- eller tillbyggnader. Det är därefter BFAB 
som ansöker om en plan. 

 

 

Beslut om att starta ett planuppdrag tas av kommunstyrelsen. Efter kommunstyrelsens 
beslut tar samråd vid. Beslut om samrådsutställning och därefter 
granskningsutställning tas av bygg- och miljönämnden. Slutligen när alla parter fått 
säga sitt beslutar kommunfullmäktige om att anta planen eller inte. 
Kommunfullmäktiges beslut ska tillkännages på kommunens anslagstavla och vinner 
laga kraft tidigast tre veckor efter beslut om att anta planen. 

Det är berörd nämnd och BFAB som arbetar fram underlag till planuppdraget. Om det 
inte finns en plan får en ansökan göras och nödvändiga handlingar skickas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen så att en detaljplan kan tas fram. 

3.1.1 Haganässkolan och arrangemangshallen 

Planuppdraget för Haganässkolan startade hösten 2017. Kommunstyrelsen beviljade 
planstart i oktober samma år. Dessförinnan hade skolan diskuterats sedan flera år 
tillbaka och bildningsförvaltningen arbetade med behov och kravställande från hösten 
2016 och fram till kommunstyrelsens beslut om planstart. Verksamheten krav/behov 
diskuterades även efter det att kommunstyrelsen beslutat om planstart. Skolan 
beräknades ursprungligen kunna överlämnas till beställaren hösten 2021. Sammanlagt 
beräknades alltså hela processen från ett identifierat behov till färdig byggnad uppgå till 
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omkring 7 år. Själva planarbetet beräknades uppgå till knappt 1,5 år. Nuvarande 
bedömning är att överlämnande kan ske hösten 2023. 

Tidigt fanns framtagna skisser på skolans utformning och befintlig detaljplan avsågs att 
användas. När skisserna presenterades för personalen på bildningsförvaltningen blir 
reaktionen att de inte ville ha skolan med den utformningen som skisserna visade. 

Anledningen till personalens negativa reaktion var att BFAB istället för att bygga helt 
nytt ville renovera de gamla lokalerna och bygga till. Personalen uppfattade befintliga 
lokaler som sjuka samt att de var geografiskt utspridda. 

Under förstudiearbetet framkom att påtänkt tomt där den gamla skolan låg var 4000 
kvm för liten. Samtidigt var prognosen att kommunen växte fortare än tidigare beräknat 
varför kapaciteten i den nya skolan behövde utökas från 300 elever till 400 elever. 
Därmed fanns ytterligare ett skäl att den tilltänkta tomten var för liten. För att lösa detta 
undersöktes om intilliggande grönområde kunde användas. På denna tomt var det 
tänkt att arrangemangshallen skulle stå. Att bygga skolan och hallen samtidigt skulle 
förmodligen bli billigare men då arrangemangshallen skulle vara färdig inom 1-2 år och 
skolan skulle ta längre tid att bygga blev det inte så. 

En ny undervisningsmodell hade anammats sedan en tid tillbaka och skolans 
utformning passade inte den nya modellen menade bildningsförvaltningen. BFAB å sin 
sida menar att den nya undervisningsmetoden var anammad även i de första skisserna 
men skola och förskola var skilda åt då skoldelen låg i helt nya byggnader medan 
förskolan skulle inrymmas i befintliga byggnader som skulle byggas om och till. 

Diskussionerna om skolans utformning inkl. hallen var långdragna. En projektör för 
skolan och hallen hade upphandlats. Bl.a. ville bildningsförvaltningen ha en byggnad 
vars utformning avviker från det traditionella med raka väggar. BFAB menade att det 
skulle bli betydligt dyrare att bygga en sådan byggnad än en mer traditionell. Här finns 
uppfattningar om att BFAB försöker hålla nere kostnaderna för byggnationer istället för 
att verkställa enligt beställning, vilket enligt bildningsförvaltningen är enligt beskrivna 
behov för elever och personal. 

Det finns uppfattningar från sökande av detaljplan att 1-2 år är alldeles för lång tid att 
handlägga en detaljplan. 

3.1.2 Bedömning och kommentar 

Planarbete är till stora delar styrt av Plan- och bygglagen. Handläggningstiden på 1-2 
år för okomplicerade planer bedömer vi som rimlig i jämförelse med hur lång tid det tar 
i många andra kommuner. Vetskapen om detta gör att de som begär ett planärende 
måste vara ute i god tid och vad gäller investeringar i verksamhetslokaler krävs därför 
en noga beskriven process och framförhållning i lokalförsörjningsplanerna. 

BFAB:s roll att försöka hålla nere kostnader anser vi är bra. Givetvis ska önskemål från 
nämnder och förvaltningar beaktas men BFAB som ett kommunalt och indirekt 
skattefinansierat bolag bör också ha som uppgift att vara en motvikt mot de önskemål 
som beställande förvaltningar har. Det innebär dock inte att BFAB på eget initiativ ska 
ändra på saker men däremot lyfta alternativ, som diskussionsunderlag, som kan 
innebära lägre kostnader utan att funktionen i byggnaden påverkas menligt. 
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En modell för hur ett enskilt byggprojekt ska genomföras bör tas fram där BFAB:s och 
beställarens roller och ansvar definieras. Inte minst är det viktigt att upprätta en 
projektplan som beskriver när olika aktiviteter ska genomföras och hur framdriften ska 
kommuniceras och till vem. 

3.2 Samverkan vid investeringar i byggnader 

I byggprojekt är flera parter inblandade. Samhällsbyggnadsförvaltningen står för 
planarbetet. Initierande nämnd står för kravställande. BFAB projekterar och bygger 
medan kommunstyrelsen beviljar planstart och startbesked. 

Graden av samverkan mellan parterna har varierat över tid. Fram till omkring 2015 var 
BFAB involverade i utformning från start och bidrog med sin kompetens. Ursprungliga 
idéer kom från verksamheterna/förvaltningarna. Förvaltningarna lämnade förslag till sin 
respektive nämnd varpå ärendet behandlades i nämnden och budgetberedningen som 
efter budgetdiskussioner gav klartecken till förprojektering som BFAB stod för. I detta 
skede gavs också en preliminär hyra baserat på i huvudsak kvadratmeterpriser. 
Skisser på utformning togs fram i samverkan mellan BFAB och förvaltning. När skisser 
och projektbeskrivningar var framtagna kunde budgetpåverkan för beställande 
förvaltning beräknas i form av hyra. Ramhandlingar togs därefter fram och en 
slutbeställning gjordes efter det att en upphandling genomförts. När projektet var 
genomfört och kostnader sammanställda beräknades en slutlig hyra med tillägg för 
extra beställningar från hyresgästen. BFAB var med andra ord involverade under hela 
projektets gång från idéstadiet till färdig byggnad inkl. ansökan om detaljplaner. 

Från 2016 och framåt ändrades processen. Då ville kommunen inte längre att BFAB 
skulle medverka i början av processen. Allt förarbete skulle skötas av kommunen och 
dess lokalenhet. BFAB skulle ta vid när detta förarbete var gjort och skulle bara 
exekvera beställningen och handla upp. Så har det fungerat fram till nu. Det innebär att 
behovet fortfarande initieras av verksamheterna som via en projektledare drar ärendet 
vidare till sin respektive nämnd som i sin tur tar det vidare till budgetberedningen som 
beslutar om beviljande eller avslag. Nämnden kan sedan via sin förvaltningschef göra 
en formell beställning till lokalenheten som i sin tur gör en beställning till BFAB och gör 
upp om preliminära hyror. Det är flera parter inblandade än i tidigare process som var 
fram till 2016. BFAB kommer in betydligt senare i processen, först när de flesta beslut 
om utformning har tagits. 

En diskussion mellan VD och kommunens lokalstrateg har inletts och ett förslag på en 
förbättrad process kommer förhoppningsvis att presenteras under hösten 2020. 
Tanken är att kommunikationen mellan BFAB och kommunen som beställare ska bli 
bättre och att allas kompetenser tas tillvara. 

3.2.1 Bedömning och kommentar 

Vi bedömer att det under åren inte har funnits någon beslutad process för hur 
investeringar i verksamhetslokaler ska gå till i Åstorps kommun. Det har varit otydlighet 
i roller och vilket ansvar olika samverkande parter har haft. Synen på vilken roll BFAB 
ska ha har också varierat över tid, från att ha varit involverade från start till mål till att 
ha en marginell roll i förstudier och kravspecifikationer. Därför ser vi fram emot de 
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diskussioner och utarbetande av en dokumenterad process för lokalinvesteringar som 
håller på att tas fram. Se beskrivning i kapitel 3.5 i denna rapport. 

3.3 Lokalförsörjningsplan 

Kommunen har en lokalförsörjningsplan1 som är framtagen en lokalförsörjningsgrupp 
som bildades hösten 2019 på kommunchefens uppdrag. Gruppen består av VD för 
BFAB, kommunens lokalstrateg, kommunens ekonomichef och samtliga 
förvaltningschefer. Sammankallande är VD för BFAB. 

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att skapa förutsättningar för en bättre 
framförhållning vid planering och strukturering av kommunens samlade lokalbehov och 
över tid optimera lokalanvändningen. Lokalförsörjningsplanen ska också vara ett 
underlag för att kunna bedöma investeringsbehov och kommunens framtida 
lokalkostnader i budgetprocessen. 

Lokalförsörjningsplanen innehåller befolkningsprognoser för olika åldersgrupper, en 
genomgång av befintliga fastighetsbestånd, kommunens strategi för ägande, vilka 
planer som är aktuella för lokalförsörjningen samt en prognos för lokalbehovet för varje 
nämnd/förvaltning. Prognoserna bygger på förändringar i befolkningen fördelad på 
olika åldersgrupper. 

Inom socialnämndens ansvarsområde beräknas antalet äldre över 80 år öka med 250 
personer fram till år 2028. Detta innebär att om den relativa andelen över 80 år som 
har behov av en boendeplats som gäller idag kommer 21 nya boendeplatser att 
behövas fram till 2030 och med 45 nya boendeplatser fram till 2040. Behovet uppges 
vara beroende på t.ex. att äldre kan bli friskare längre upp i åldrarna och att digitala 
hjälpmedel kan förenkla att bo kvar hemma längre. Fram till 2028 bedöms nämnden 
inte ha behov av ytterligare platser. 

Socialnämnden lyfter också fram behovet av ett nytt gruppboende de närmaste åren. 
Samt att Ekorren, fritidsverksamhet, är i behov av andra lokaler. 

Inom individ- och familjeomsorgen bedöms det inte behövas några större 
lokalförändringar. 

Inom bildningsnämndens ansvarsområde förväntas en relativt kraftig ökning av 
antalet förskolebarn och därmed behov av platser. Fram till 2028 beräknas Kvidinge att 
öka antalet förskolebarn med 38, beroende om Prästamarken kommer att bebyggas 
som tänkt eller inte. Annars stannar det kanske på 10 förskolebarn i ökning. Inom 
delområde Rågen förväntas en ökning med 40 förskolebarn. Den kan också begränsas 
till 15-25 barn beroende på inflyttning och nybyggnation av bostäder. I delområde 
Tingdal är ökningen beroende av den planerade nybyggnationen på Björnekulla ås. 
Ökningen kan uppgå till 44 fler förskolebarn än idag. Sammanlagt finns det alltså totalt 
en prognos på ökning av antalet förskolebarn med runt 120 fram till 2028. Planerade 
lokalförändringar inbegriper såväl omflyttningar från lokaler som är mindre lämpliga 
samt moduler och/eller permanent nybyggnation av förskolor. Även en minskning av 
antalet barn i befintliga förskolor planeras i syfte att anpassa antalet barn till 
förskolornas kapacitet. Bildningsförvaltningen har påbörjat en utvärdering av 

 
1 Lokalförsörjningsplan 2020-2025, Serviceavdelningen, Version 2020 
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permanenta förskolor som är ramupphandlade av Kommentus och som kan byggas via 
avrop. 

Grundskolan ligger också inom bildningsnämndens ansvarsområde och omfattar 
åldersgrupperna 6-15 år. Även här förväntas en kraftig ökning. Den totala ökningen 
förväntas bli omkring 260 barn i åldersgruppen. Antalet är beroende av ökningen i 
bostadsbyggandet. 

Planerade åtgärder är bl.a. byggnationen av Haganässkolan. Den kommer att ha en 
kapacitet på ca 400 elever men ersätter samtidigt den nuvarande skolan. 
Haganässkolan beräknas stå klar hösten 2023. Nuvarande skolor har en hög 
utnyttjandegrad och modullösningar har fått tas till. Dessa moduler kommer att behöva 
ersättas av permanenta lokaler och när Haganässkolan står klar vill 
bildningsförvaltningen bygga om och till Tingdalsskolan. Ett förarbete har påbörjats. 
Strategin framåt är färre skolbyggnader men med en högre kapacitet. 

Antalet fritidsgårdar bedöms vara tillräckligt. Lösningar för att integrera fritidsgården i 
Kvidinge med skolan skulle dock vara önskvärt. 

Avseende vuxenutbildningen finns det inga direkta brister på lokaler. BFAB har dock 
förvärvat ”Krysset” under hösten 2019 och en ombyggnad och anpassning för en 
samlokalisering mellan vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten är beslutad och 
som kommer att genomföras under 2020. 

Inom kultur- och fritidsnämnden ansvarsområde finns bibliotek, kulturhuset Björnen, 
ett antal idrottsplatser, ett antal sporthallar, ishallen och friluftsbadet. De flesta 
anläggningar uppges vara i gott skick men samtidigt upplevs en brist på lokaler. Bl.a. 
behöver lokalfrågor vad gäller gymnastikföreningen lösas. Möjligheterna till att på 
idrottsplatserna i Hyllinge och Kvidinge anlägga konstgräsplaner bör undersökas och 
utredas uppges det i lokalförsörjningsplanen. 

Vad gäller övriga byggnader lyfts administrationslokaler för kommunens 
kärnverksamhet fram som ett problemområde. På grund av trångboddhet och dålig 
fysisk arbetsmiljö har de flesta förvaltningar flyttat ut ur kommunhuset och är spridda 
runt om i Åstorps samhälle. Önskemål om ett nytt kommunhus där all administration 
kan samlas har diskuterats. En konsult har utrett ifall nuvarande kommunhus kan 
byggas om men landade i en rekommendation att bygga ett helt nytt kommunhus 
omfattande 3000 kvm fördelat på två plan. 

Redan beslutade och planerade investeringar i lokaler beskrivs sammanfattande i 
tabellen nedan. Tabellen beskriver den allra närmaste tiden 2020-2023. I förlängningen 
påtalas att det, för att vara effektiv, krävs en framförhållning på mellan 4-5 år från idé till 
färdig lokal. Denna tid krävs för att kunna genomföra förstudier och förprojektering 
innan en formell beställning till BFAB kan göras. 

I samband med att lokalförsörjningsplanen tagits fram har också en inventering av 
befintliga lokaler påbörjats. Tanken är att upprätta ett ”lokalkort” för samtliga 
verksamhetslokaler. Detta ska innehålla, förutom byggnadsår och liknande, en 
bedömning om skick och vilken verksamhet som bedrivs i lokalerna. Med detta som 
grund kan sedan en slutlig och adekvat bedömning av investeringsbehovet på fem till 
sex års sikt göras. 
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Beslutade och planerade - Investeringsprojekt och 
hyror 2020-2023       

Projekt 
Planerad 
investerings-volym 

Beräknad 
hyresnivå inkl 
energi Notering 

Bildningsförvaltningen       

Haganässkolan (inkl evakuering i moduler) 250 000 000 11 500 000 Externt förhyrda moduler 

Moduler Rågen (80 barn) 3 500 000 1 550 000 Externt förhyrda moduler 

Oaserna till förskola 6 300 000 905 000 Moduler ägda av BFAB 

Modulförskola Nyvång 5 200 000 1 350 000 Moduler ägda av BFAB 

Mottagningskök Hyllinge 14 400 000 483 000   

Mottagningskök Rågen 7 000 000 285 000   

Fritidsförvaltningen       

Arrangemangshall + omklädning Ishall Bjärshög 60 000 000 3 100 000   

Sporthall Tingdal 34 000 000 1 700 000   

Övriga lokaler       

Ombyggnad krysset - anpassning Activa 3 000 000 114 500   

(förädling utanför bef hyresavtal)       

(Invest om 5 miljoner inkluderas i Activas tidigare redovisade hyra för 
krysset.)       

3.3.1 Bedömning och kommentar 

Arbetet med lokalförsörjningsplanen påbörjades hösten 2019. Dessförinnan har inte 
kommunen haft någon lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen är ännu inte helt 
färdig och kommer förmodligen heller aldrig att bli det. Det behöver vara ett levande 
dokument som uppdateras kontinuerligt. Syftet med planen var att förbättra 
planeringen på längre sikt och utgöra ett underlag för kommunens investeringsbehov 
och därmed investeringsplan. En mer detaljerad plan för de närmaste åren är ett viktigt 
underlag som troligen kommer att bidra till en bättre upparbetningsgrad av planerade 
investeringar. Denna har de senaste åren varit låg även om den blivit bättre. 

De planerade lokalkorten ser vi som ett bra medel för att dokumentera och konkretisera 
investeringsbehoven, en dokumentation som blir värdefull som grund för kommunens 
både kort- och långsiktiga investeringsplaner.  

3.4 Strategier för lokalförsörjningsarbetet 

Som framgår av föregående kapitel togs en lokalförsörjningsplan fram våren 2020. 
Syftet med planen beskrivs i dokumentet men någon beslutad och etablerad 
lokalförsörjningsprocess finns inte i kommunen. Kommunens lokalstrateg uppger att ett 
arbete med att ta fram en lokalförsörjningsprocess för hur kommunen ska arbeta med 
lokalfrågor i kommunen pågår. Lokalplanen är där en del av processen. Andra delar är 
planprocessen och bygglovsprocessen. Processen beskrivs i nästa kapitel så långt 
arbetet nu har framskridit. I det pågående arbetet med processen kommer också 

file:///C:/Users/EMRE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/N5SQWN43/nv
file:///C:/Users/EMRE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/N5SQWN43/nv
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strategier för kommunens lokalförsörjning att upprättas. Planen ska utarbetas i 
samverkan och i dialog med förvaltningarna vilket också innebär att de gör analyser 
och utredningar som ligger till grund för planen. Nuvarande lokalförsörjningsplan har 
tagits fram under en kort period som underlag till planeringsförutsättningarna i 
budgetarbetet. 

I kommande revideringar av lokalförsörjningsplanen kommer det att arbetas vidare 
med principiella ställningstaganden/strategier för lokalplaneringen. Idag finns inga 
fastställda nyckeltal förutom att bildningsnämnden för sin verksamhet har fastställt 
kvadratmeter per barn för uteytorna i enlighet med rekommendationer från Boverket. 

3.4.1 Bedömning och kommentar 

Att en lokalförsörjningsplan nu har utarbetats, även om den inte är färdig, är ett stort 
steg framåt. Investeringar i fastigheter tar tid och därför är det av vital betydelse med 
framförhållning. En lokalförsörjningsplan ger också ett underlag för prioriteringar för vad 
som behöver åtgärdas först och vad som kan vänta. Med rätt framförhållning kan t.ex. 
behovet av s.k. paviljonglösningar begränsas. Några strategier för 
lokalförsörjningsarbetet är ännu inte framtagna. Exempel på ställningstaganden som 
kan göras är att bygga eller hyra, att låta andra än det egna bolaget bygga och hyra ut, 
att använda sig av standardhus (t.ex. koncepthus för förskolor) eller att anlita arkitekt 
för varje byggnad. Sådana strategier kan påverka såväl kostnader som tiden från idé till 
färdig byggnad. 

3.5 Ny process för investeringar i lokaler 

Vi har tagit del av ett arbetsmaterial som beskriver hur processen är tänkt att fungera 
framöver. Den är under utveckling och är inte antagen politiskt. Det finns ett stort behov 
av att strukturera hur lokalförsörjningen ska gå till. De allra flesta av inblandade är inte 
nöjda med hur det ser ut idag. Mest missnöjd med nuvarande arbetssätt är de vi har 
intervjuat med informationsöverföring där missförstånd tycks vara vanligt 
förekommande.  

Processen är indelad i sex olika faser: 

1. Behovs- och utredningsfas 

2. Budgetprocess 

3. Beställningsfas 

4. Förprojekteringsfas 

5. Upphandlingsfas 

6. Genomförandefas 

3.5.1 Behovs- och utredningsfas 

Ett behov identifieras av en förvaltning. Därpå påbörjas en behovsanalys som bygger 
på nyckeltal, fysisk planering, ny lagstiftning, befolkningsprognoser, politiska mål och 
direktiv samt omvärldsbevakning och trender. 
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Med detta som grund är det tänkt att en gemensam bedömning utifrån 
kommunkoncernens perspektiv ska göras. Tänkta deltagare i bedömningen är 
lokalstrateg, samhällsbyggnadsförvaltningen, BFAB och initierande förvaltning. 

I samband med detta gör BFAB en preliminär kalkyl som bildar 
planeringsförutsättningar till kommunens budgetarbete2. Handlar det om mindre 
kostnader finns en pott för att hantera mindre lokalfrågor som är kopplat till 
verksamhet, tillgänglighet, myndighet och arbetsmiljö (VTMA3). Analysen bildar även 
underlag till kommunens lokalförsörjningsplan vilket även den blir en del av 
planeringsförutsättningarna. Bedöms lokalbehovet behöva lösas inom fyra år ska en 
beställning av utredning gå till BFAB. För lokalbehov mer än fyra år framåt tar BFAB 
fram kalkylunderlag utifrån nyckeltal för att bedöma preliminära hyreseffekter. 

BFAB:s utredning kan innebära att resultatet att behovet kan lösas genom befintliga 
lokaler eller extern förhyrning. Den kan också innebära att ett behov av ny-, till- eller 
ombyggnad behöver göras. Även utifrån detta underlag ska BFAB ta fram kalkyler och 
hyreseffekter. 

3.5.2 Budgetprocess 

Behovsanalysen bildar underlag till kommunens investeringsramar och hyres- och 
drifteffekter. Förslag till investeringsramar, hyres- och drifteffekter beslutas av 
kommunstyrelsen och slutligt beslut tas av fullmäktige i samband med antagande av 
budget. 

3.5.3 Beställningsfas 

I beställningsfasen görs en avstämning av berörd förvaltning, lokalstrateg och BFAB av 
budgeten. Investeringar som inte finns i budget finansieras inom nämnds egen ram 
alternativt via omfördelning inom central budget. Om finansiering finns går en 
beställningsskrivelse till BFAB som bedömer om beställningen är komplett eller inte. 
Om beställningen inte bedöms som komplett ska beställningen gå tillbaka till berörd 
förvaltning för komplettering. 

När beställningsskrivelsen bedöms som komplett begär så BFAB vid behov ett 
planuppdrag för byggnation enligt beställningsskrivelsen. Begäran hanteras av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

3.5.4 Förprojekteringsfas 

Beslut om planuppdrag tas av kommunstyrelsen och en förprojektering kan påbörjas av 
BFAB. Lokalstrategen är också tänkt att delta i förprojekteringen. Samtidigt har 
samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjat, vid behov, ett arbete med utarbetande av 
detaljplan. Slutligt beslutar fullmäktige om antagande av detaljplanen. 

 
2 Här upplevs det av bildningsförvaltningen att riktvärden för framtida hyreskostnad tas fram utan att 
baseras på initierande förvaltnings behov. Eftersom besluten fattas i KS och KF kan de inte ändras, menar 
bildningsförvaltningen. 
3 VTMA – verksamhet, tillgänglighet, myndighet och arbetsmiljö 
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Om projektet följer budget påbörjas arbete med att upphandla entreprenör för 
byggandet. Om projektet inte bedöms rymmas inom budget får alternativ utredas för att 
finansiera projektet inom budgetram. Om det inte går avslutas projektet alternativt får 
BFAB beräkna hur fördyringen påverkar hyresnivån. Om fördyringen accepteras 
politiskt beslutas om en utökad budget för hyreseffekter. Om fördyringen inte 
accepteras politiskt går ärendet tillbaka för att utreda alternativ för att finansiera 
projektet inom budgetram. 

3.5.5 Upphandlingsfas 

Innan en byggnation startar måste BFAB få ett bygglov beviljat. Bygglov, 
upphandlingsunderlag och upphandling hanteras parallellt under samma period. 

När anbud erhålles och har utvärderats tar BFAB fram förslag till hyresavtal om bästa 
anbud ryms inom beslutad budget. Om bästa anbud inte ryms inom budget beräknas 
en hyreseffekt och antingen blir det en sådan eller inte. Om det blir en hyreseffekt 
måste beslut tas om utökad ram för berörd förvaltning. Det görs av kommunstyrelsens 
arbetsutskott (belopp upp till 250 000 kr), kommunstyrelsen (belopp upp till 500 000 kr) 
eller fullmäktige (belopp högre än 500 000 kr). Om utökad ram inte beviljas går ärendet 
tillbaka för utredning av alternativ för att finansiera projektet inom ram. 

Innan anbud antas tecknas hyresavtal mellan BFAB och berörd förvaltning och 
genomförandefasen kan startas. 

3.5.6 Genomförandefas 

Antagande av entreprenadanbud beslutas enligt processbeskrivningen av BFAB. 
Därefter meddelas anbudsgivare om resultatet av upphandlingen och efter 
överklagandetid kan avtal tecknas med den anbudsgivare som bedömts ha lämnat 
mest fördelaktigt anbud. Nuvarande ordning är att VD tecknar avtal upp till fem miljoner 
kronor om anbuden är inom ramen för hyreskalkylen. Därutöver går ärendet till 
styrelsen. 

Därpå påbörjas detaljprojektering av BFAB och när den är klar kan entreprenören 
påbörja byggnationen. När byggnaden är färdigställd och kommunstyrelsen och 
BFAB:s styrelse gett klartecken kan byggnaden tas i bruk. I processkartan är även 
uppföljning inritat. Med uppföljning avses en utvärdering av hur projektet har 
genomförts. Blev t.ex. slutresultatet i enlighet med beställningen? Följdes tidplanen? 

3.5.7 Bedömning och kommentar 

Att koppla ihop, och i ett flödesschema beskriva, alla samverkande processer som 
krävs i investeringar av lokaler bedömer vi som pedagogiskt. Det bör ge en förståelse 
för att saker och ting tar tid och att vissa beslut måste föregå andra beslut. Som det har 
fungerat tidigare har det inte varit tydligt vem som ansvarar för vad. Vi är medvetna om 
att processen är under utarbetande och alls inte färdig. Vi rekommenderar att innan 
dokumentet beslutas politiskt att samtliga inblandade får möjligheter att ge sina 
synpunkter. Det gäller framför allt från samhällsbyggnadskontoret, BFAB, 
kommunstyrelseförvaltningen och även de stora lokalutnyttjarna t.ex. 
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bildningsförvaltningens projektledare för skolbyggnadsutveckling. Vi tror att det kan ge 
värdefull input. 

Det som är bra med den beskrivna processen är att det finns flera avstämningspunkter 
där beslut kan tas beroende på utfallet så långt i processen. Vad vi möjligen saknar är 
fler politiska avstämningspunkter. I processen finns den första politiska 
avstämningspunkten i samband med budgetprocessen. Dessförinnan kan BFAB ha 
gjort en utredning om hur det upplevda behovet av lokaler kan lösas och en kalkyl har 
tagits fram. Det innebär att tid och resurser tas i anspråk och då kan det möjligen vara 
bra om politiken medverkar på något sätt innan allt för mycket arbete läggs ner. 

Processbeskrivningen avslutas i denna version av att verksamheten tar byggnaden i 
anspråk och BFAB går in i ett förvaltningsskede. Det bör, anser vi, kompletteras med 
något steg till som beskriver roller och ansvar efter det att byggnaden står färdig och 
börjar användas. Det finns alltid en garantitid på en fastighet som binder entreprenören 
att åtgärda fel. Det bör preciseras vem som ansvarar för att upptäcka fel och kontakta 
entreprenören för åtgärd. Vi rekommenderar att det bör vara ett gemensamt ansvar för 
BFAB och verksamheten som nyttjar lokalerna. BFAB bör ansvara för tekniska 
installationer och liknande medan verksamheten som dagligen vistas i lokalerna också 
bör ha ett ansvar för att rapportera fel som upptäcks. 

Vi ser också att det behöver upprättas mallar och checklistor för de olika 
delprocesserna, t.ex. mall för hur en beställningsskrivelse på en byggnad ska se ut. 

Vi ser även att det behöver upprättas tydliga rollbeskrivningar som tydligt anger vilka 
funktioner som ansvarar för vad. 

3.6 Varför har det tagit sådan tid för Haganässkolan och 
arrangemangshallen att byggas? 

3.6.1 Bedömning och kommentar 

Bakgrunden till denna granskning är att revisorerna ställt sig frågan varför 
Haganässkolan och arrangemangshallen inte är byggda när de har diskuterats i så 
många år. Beslut om att bygga nya Haganässkolan togs av fullmäktige 2016. Vi kan 
konstatera att det finns olika bilder av detta beroende på vem vi pratar med. Vi väljer, 
för att inte underblåsa ökade motsättningar, att inte redogöra för vars och ens åsikter 
utan istället redogöra för vad vi i vår analys ser för orsaker och brister i ärendena. 

En av orsakerna till fördröjningen består i bristande kommunikation mellan inblandade 
parter. Inblandade parter i detta sammanhang är från kommunens sida primärt BFAB, 
bildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det märks inte minst i 
kommunikationen mellan bildningsförvaltningen och BFAB där flera olika skisser tagits 
fram och förkastats av bildningsförvaltningen. Det märks även av skilda förväntningar 
från de olika parterna i förstudie och förprojektering. Bl.a. har kravställande från 
bildningsförvaltningen kommit sent i skedet och som ibland har varit svårt för 
projektledaren på BFAB att tolka. 

Avsaknaden av en strategisk lokalförsörjningsprocess har troligtvis också orsakat 
problem. En sådan är nu framtagen men behöver kompletteras. En strategisk 
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lokalförsörjningsplan skulle kunna medge mer framförhållning i planeringen av nya 
lokaler vilket skulle kunna ge mer tid till förstudier och därmed bidra till ett bättre 
slutresultat. 

Planen för byggnation inkl. framtagande av investeringsbudget har inte varit klart 
uttalad. Den har dessutom ändrats under de senare åren från att BFAB varit involverad 
under hela skedet inkl. förstudie till att inte vara involverad förrän det ska byggas. 
Avsaknaden av en tydligt beskriven och beslutad process har lett till otydligt beskrivna 
roller och ansvar vilket vi bedömer har lett till onödiga diskussioner, motsättningar och 
förseningar. 

Det pågående arbetet med en ny lokalförsörjningsprocess som inkluderar behovs- och 
utvecklingsfas, budgetprocessen, planprocessen, bygglovsprocessen och 
genomförandeskedet borde kunna lösa flera av de problem vi ser och göra det tydligt 
för varje part att se sin del i processen och vilka beslut som måste tas och i vilken 
ordning. Detta borde rimligen öka förståelsen för varandras olika roller. 

4 Slutsats och rekommendationer  

Slutsatsen baserad på våra iakttagelser och analyser är att kommunen saknar 
ändamålsenliga och samverkande processer avseende arbete med detaljplaner och 
lokalförsörjning med god framförhållning. 

Vi bedömer dock att detaljplaneprocessen isolerat är fungerande och ändamålsenlig. 

Vi bedömer att samverkan mellan inblandade parter har brister, framför allt vad gäller 
informationsöverföring mellan parterna. Vi ser också otydligheter i roller och ansvar 
mellan framför allt BFAB och bildningsförvaltningen. 

Lokalförsörjningsarbetet fungerar dåligt. Dock har ett arbete påbörjats som vi bedömer 
kommer att lösa många av nuvarande brister. 

Vi bedömer att det saknas strategiska element i lokalförsörjningsplanen med innehåll 
av mål och mått.  
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4.1 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— tillse att den påbörjade lokalförsörjningsprocessen slutförs och beslutas om politiskt 

— fortsätta att utveckla lokalförsörjningsplanen 

— utveckla och besluta om en lokalförsörjningsstrategi 

— ta fram en modell för hur ett enskilt byggprojekt ska drivas (mer detaljerat än 
lokalförsörjningsprocessen) 

— vid behov mallar och blanketter som stöd i processen tas fram 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Göran Acketoft   
Certifierad kommunal revisor   
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