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För gruppmöten har rum reserverats i Kulturhuset Björnen från klockan 17:30 
enligt följande: 
• För Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet cafeterian 
• För Sverigedemokraterna grupprummet i källaren 
• För Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna stora 

konferensrummet på andra våningen 
 
För detaljer kring grupprum eller om det behövs fler grupprum, kontakta 
kommunkansliet 042-640 13. 
 
Tillhörande bilagor: 
Inga extra bilagor 
 
Om ni inte har fått någon av ovanstående bilagor ber vi er kontakta 
administrativa enheten omgående via telefon 042 – 640 13. Alternativt kan ni 
skicka e-post till kommunstyrelseforvaltningen@astorp.se  

























































Medborgardialog för vision 2030 
- Resultat från enkätundersökning

• Enkäten används i arbetet med att ta fram en ny vision 
för Åstorps kommun 2030

• Enkäten kunde besvaras mellan den 14 april och 6 maj

• 902 personer besvarade enkäten 
(motsvarar 5,6 % av befolkningen)













Fråga: Är det något övrigt du tycker ska lyftas 
fram i Vision 2030 för Åstorps kommun?

• Den öppna frågan gav möjlighet att fritt komma med 
synpunkter på vad som borde lyftas fram i Vision 2030

• 509 personer skrev något på frågan 

• På nästa sida visas de mest nämnda orden i form av ett 
ordmoln, där ordens storlek motsvarar antal gånger 
ordet är nämnt i svaren





 

 

Vision 2030 för Åstorps kommun 
 
Åstorp är porten till Söderåsen med storslagen natur, äventyr och stillhet. Här kan alla leva ett aktivt 
liv med rörelse och god hälsa. Vi drar nytta av kommunens centrala läge i Öresundsregionen och våra 
goda kommunikationer. Närheten till det mesta och den goda boendemiljön förenklar vår vardag och 
höjer livskvalitén. Här gör vi det enkelt för människor och företag att etablera sig och växa. Vi är 
drivande i omställningen till ett hållbart samhälle där alla invånare kan leva ett gott liv med låg 
påverkan på miljö och klimat.  
 
Vi står upp för ett jämställt, sammanhållet och välkomnande samhälle, där alla invånare känner 
trygghet och tillit till varandra. Utbildning och ett livslångt lärande är nyckeln till att nå ett självständigt 
liv. I Åstorps kommun får alla unga en bra kunskapsgrund som ger möjlighet att utvecklas efter egen 
förmåga och potential. Här ser vi styrkan i vår mångfald och har mod att pröva nya vägar.  
 
 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
 
God livskvalitet  
Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden, där alla kan känna 
uppleva trygghet och delaktighet. 
 
God utbildning och en skola i framkant 
Här behöver framhållas vikten av en skola i framkant och förutsättningar för att våra elever 
skall vidareutbilda sig.    
  
Möjlighet att växa  
Vi ger alla möjlighet till lärande, etablering och ett självständigt liv, så att människor, 
föreningar och företag kan växa. 
 
Hållbar framtid  
Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och naturen. 
 
 
 
Våra kommentarer till visionstexten:  
Vi liberaler vi ytterligare förstärka utbildning/skola som ett eget inriktningsmål för Åstorps 
kommun. Vi anser att det är den viktigaste punkten.  
Vi sätter den punkten före de andra. 
  
Vi har några ord som är rödmarkerade som vi vill ändra på. Eller som vi vill förstå vad det kan 
innebära.  
 
Vi vill spela in detta så tidigt som möjligt i processen utefter att vi såg utkastet, Vi tackar för 
respiten till måndagen den 15 juni. 
Hoppas ni kan arbeta in vår input!  
 
På uppdrag av liberalerna i Åstorp  
 



 

 

Åsa Holmén 
         
   



  Kommunstyrelsen          2020-06-10

Ändringsyrkande angående Vision 2030 för Åstorps kommun

Våren 2020 har bl a bestått av en arbetsgrupp kring Vision 2030 för Åstorps kommun och 
arbetsgruppen bestod av representanter från samtliga politiska partier i 
kommunfullmäktige. 

Arbetet kring visionen och dess text har bearbetats av extern konsult samt fördes en 
dialog med kommunledningen. Arbetet har dock gått smidigt till och både tjänstemän samt 
konsulter har gjort goda försök till att summera åsikterna från politikerna och våra 
medborgare. Ärendet anses behövas tas då denna Vision ska gälla för de kommande 10 
åren för Åstorp. Diskussionen kring behovet och dess kostnad är mer aktuellt för 
Sverigedemokraterna Åstorp och vi anser att kostnaden, tiden och arbetsbördan för våra 
anställa och politiker inte är motiverbar. 

Emellertid har diskussionerna på träffarna med arbetsgruppen varit goda mellan partierna 
och detta är endast glädjande. Arbetsgrupperna har, precis som medborgarna, inkommit 
med sina förslag och det har nu presenterats ett förslag till beslut för Vision 2030. 
Förslaget kommer från politiker, medborgarenkät, tjänstemän och konsulter men där är 
dock formuleringar och ordval SD-Åstorp vill ändra.

SD-Åstorp yrkar på följande ändringsyrkande för Vision 2030 för Åstorps kommun:

• Att första styckets sista mening ändras enligt:

Vi arbetar för en omställning för ett hållbart samhälle där alla invånare kan leva ett gott liv 
med låg påverkan på miljö och klimat. 

• Att första meningen i andra stycket justeras till:

Vi står upp för ett likvärdigt, sammanhållet och välkomnande samhälle, där alla invånare 
känner trygghet och tillit till varandra.

• Att sista meningen i andra stycket ändras enligt:

Här ser vi styrkan i våra ansträngningar samt samhörigheten och har mod att pröva nya 
vägar.

_________________ _________________
       Anton Holmberg (SD)         Rolf Lundqvist (SD)

      _________________                                                                _________________
       Harri Rosqvist (SD)         Marcus Möller (SD)













KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
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 Kommunfullmäktige 
 
Möjlighet till att införa digitala verksamhetsarkiv i kommunens nämnder 
Dnr KSFD 2019/357  
 
Sammanfattning 
Åstorp har sedan 2018 ett samarbete med andra skånska kommuner för att införa ett 
digitalt e-arkiv för de handlingar som ska bevaras för evigt. Syftet är att de handlingar 
som ska bevaras under en längre tid levereras digitalt till en server, istället för att skrivas 
ut och förvaras i pappersform nere i kommunens centralarkiv. Projektet har fått namnet 
SkånE-arkiv. Projektet omfattar enbart handlingar som ska bevaras för evigt.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har identifierat ett behov av att digitalisera även andra 
typer av handlingar som finns i nämndernas närarkiv och som gallras efter ett antal år. 
Kommunen har ingen särskild utsedd person som arbetar med arkivvården ute på 
förvaltningarna, vilket gör att arkivvården riskerar att bli eftersatt och mängden 
handlingar gör att arkivlokalerna börjar bli fulla.  
Förslaget ger en möjlighet att spara handlingar digitalt, men respektive nämnd måste själv 
besluta i vilken mån detta ska göras inom sin verksamhet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens nämnder ska spara handlingar enbart i 
digital form i den mån det är möjligt med hänvisning till lagstiftning och följer 
Riksarkivets anvisningar att: 

- Pappershandlingar med text och fotografier ska skannas i 300 dpi. För kartor och 
ritningar gäller 400 dpi. 

- Handlingar i färg ska skannas i färg  
- De skannade handlingarna ska föras över till verksamhetsstödet i formatet PDF/A 

eller andra av Riksarkivet arkivgodkända filformat.  
 
Samtliga verksamhetsnämnder ska senast 2021-04-01 redovisa en handlingsplan för 
arkivmyndigheten, där nämnden redovisar hur och när kommunfullmäktiges beslut ska 
verkställas.  
 
Om detta medför kostnader som inte kan hanteras inom ram får nämnderna ta upp behovet 
i budgetarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 2020-06-05 
 
Ärendet 
Bakgrund 
2018 tog kommunfullmäktige beslut om att Åstorp skulle vara en del i ett 
kommungemensamt arbete med att införa ett E-arkiv för de handlingar som ska bevaras 
för evigt. Projektet kallas för SkanE-arkiv. På sikt är tanken att kommunens slutarkivering 
ska övergå från en pappershantering, till att bli helt och hållet digital.  
 
Alla handlingar som inkommer eller upprättas hos en myndighet ska inte sparas för evigt 
och omfattas därför inte av projektet ovan. Kommunstyrelseförvaltningen har 
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uppmärksammat att det finns behov av att digitalisera även andra handlingar än de som 
ska bevaras för evigt. Dessa handlingar når sällan slutarkivet utan förvaras ute på 
förvaltningarna. Kommunens förvaltningar har inga egna arkivarier utan ansvaret för 
arkivet läggs oftast på nämndsekreterarna, vilket inte är en ultimat lösning då 
arkivhållningen kräver särskild kompetens i arkivfrågor. Vissa verksamheter har fått ett 
ökat inflöde de senaste åren, vilket gör att arkivlokalerna börjar bli fulla. 
 
Under de senaste åren har kommunen i allt större omfattning börjat hantera handlingar i 
digital form genom införandet av e-tjänster och lagring av information i systemen. Idag 
har samtliga av kommunens nämnder ett pappersarkiv. Detta medför i många fall ett 
dubbelarbete då handlingar som inkommer digitalt behöver skrivas ut och arkiveras även i 
pappersform. Detta arbetssätt bedöms vara onödigt tids – och arbetskrävande. 
 
Omvärldsanalys 
Möjligheten att enbart spara handlingar digitalt har införts i exempelvis Lunds kommun 
med goda resultat. Kommunstyrelsen i Lund har beslutat att medge att pappershandlingar 
ska gallras efter inskanning, i den mån lagstiftningen tillåter detta.  
 
Beslutets omfattning och tillämpning 
Förslaget tar sikte på de handlingar som kan sparas eller överföras i digital form utan att 
rättssäkerheten försämras (se nedan rubrik om krav). Detta förslag innebär att kommunens 
nämnder och styrelsen ska digitalisera sina arkiv i den omfattning som är möjlig. Det 
innebär att nämnderna ska prioritera och genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att 
handlingar enbart ska sparas digitalt.  
 
Kommunstyrelsen ska ta fram mer generella riktlinjer i sin egenskap av arkivmyndighet, i 
syfte att underlätta arkivhanteringen. 
 
Juridiska förutsättningar för att förvara handlingar digitalt 
Enligt 3 § Arkivlagen (1990:782) ska myndigheternas arkiv bevaras, hållas ordnade och 
vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av 
information för rättskipningen och förvaltningen samt för forskningens behov. Det finns 
inga legala förbud mot att handlingar förs över till ett annat medium, exempelvis att 
pappershandlingar skannas in och sparas digitalt. I offentlighet och sekretesslagens 4 kap 
1 § p. 4 stadgas att ”automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas med 
beaktande av det intresse som enskilda kan ha av att själva utnyttja tekniska hjälpmedel 
hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar.” Detta medför att myndigheten 
måste se till att säkerställa att den digitala lagringsplatsen är säker och att den lagrade 
informationen finns att tillgå för allmänheten vid begäran och att allmänheten ska ha 
tillräckliga tekniska hjälpmedel för att ta del av informationen.  
 
Tekniska krav 
Om en handling enbart finns i elektronisk form innebär detta en större risk för förlust än 
om handlingen också skulle finnas i pappersform. För att uppfylla kraven på att 
handlingen inte ska gå förlorad eller att möjligheten att ta del av den försvåras, måste 
fullmäktige ställa vissa tekniska krav på överföringen. 
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För vanliga kontorsdokument ska upplösningen normalt vara 300 dpi (dots per inch), men 
läsbarheten får avgöra vilken upplösning som är lämplig. Handlingar som är mindre 
tydliga, så som fotografier eller kartor, kan kräva en högre upplösning.  
 
Handlingar som innehåller viktig information i färger eller gråskala, så som diagram eller 
fotografier, ska skannas i färg. Det viktiga vid inskanning är att ingen information går 
förlorad. Om det har betydelse för dokumentet vilken färg texten står i, är det extra viktigt 
att den inskannade handlingen är i färg. Övriga dokument kan skannas i svartvitt. 
 
Konsekvenser av förslaget 
Tanken med att digitalisera arkiven är att kunna gallra alla pappershandlingar efter 
inskanning, men det finns vissa typer av handlingar som bör sparas i pappersform under 
hela eller delar av bevaringstiden för att nämnden ska kunna styrka dess äkthet eller för att 
fullgöra en laglig förpliktelse. Detta rör främst handlingar som kräver underteckning för 
att vara giltiga så som justerade protokoll, avtal eller kontrakt samt äganderättshandlingar.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att en digitalisering av närarkiven är positivt, både 
utifrån kostnadsperspektivet, men även för miljön då mindre papper behöver skrivas ut 
och hanteras manuellt. Den största vinsten bedöms att uppnås inom socialnämnden och 
bygg och miljönämnden, som hanterar en mycket stor andel akter. Förvaltningen har gjort 
en beräkning av kostnaden för att hantera pappershandlingar. Beräkningen får ses som ett 
exempel, då en exakt kostnad kräver att man vet antal akter som finns: 

• Materialkostnaden för att skriva ut en pärm/arkivvolym är ca 100 kr 
• Personalkostnaden för att arkivera en volym (1 tim) är ca 200 kr (Skapa, sortera, 

gallra) 
• Att bygga ny eller bygga om befintlig lokal till arkivlokal kostar ca 2500 kr/m2 

vilket påverkar hyreskostnaden, finns 5 närarkiv som används i kommunhuset 
idag finns fler i andra lokaler 

• Att köpa ny arkivinredning kostar ca 500 kr/hyllmeter 
  
Till detta tillkommer också en besparing avseende mängden papper, utskrift och bläck. 
Det blir även en besparing utifrån personalkostnad då handläggarna själva kan koppla 
handlingen till ett specifikt ärende i programmet, istället för att en utomstående ska sortera 
in handlingen i rätt akt. 
 
Vid en eventuell byggnation av ett nytt kommunhus minskar behovet av att bygga dyra 
arkivlösningar med en digital hantering av arkiven. Det blir också lättare med ett mer 
flexibelt arbetssätt när tillgång till ett specifikt rum inte längre krävs. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Att fullmäktige beslutar att enbart spara handlingar digitalt är ett led för att effektivisera 
övergången till digitala informationsprocesser samt att säkerställa hanteringen av 
handlingar. Detta leder till en god offentlighetsstruktur bland allmänna handlingar, vilket 
är lika viktigt för nuvarande generation, som för framtida generationer.  
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Expedieras till
Akten 
Administrativa enheten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 64 129 
linda.tholen@astorp.se 
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 Kommunfullmäktige 
 
Motion (M,L,KD) – ”Förbättra kommunikationen” 
Dnr KSFD 2019/26 
 
Sammanfattning 
En motion inkom 2019-01-28 från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans 
Sundström (KD) i vilken de föreslår att:  

• Dagordningar och protokoll från samtliga nämnders arbetsutskott ska finnas på 
intranätet. 

• Mötesdatum och protokoll ifrån samtliga rådgivande organ och beredningar ska 
finnas på den externa hemsidan.  

• Det ska tas fram en handlingsplan för att förbättra kommunikation av positiva 
händelser, men även gällande problemområden och åtgärdsplaner, vilket föreslås 
ska publiceras på kommunens externa hemsida och Facebooksida.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-06-01 
Motion (M, L, KD) – ”Förbättra kommunikationen” (2019-01-28) 
Mail från JP Infonet 
 
Ärendet 
Att-satser 

• Att samtliga nämnders och kommunstyrelsens AU dagordning samt protokoll ska 
finnas på Åstorps intranät 

Idag publiceras protokoll och föredragningslistor för nämnderna i regel på hemsidan 
(undantaget sekretess), medan motsvarande för arbetsutskotten inte publiceras. 
Arbetsutskottens roll är till stor del att bereda ärenden åt den egna nämnden, med 
undantag för socialnämnden som har ett utskott där individärenden behandlas. Beredande 
protokoll ger sällan någon god information utåt, och ofta kan det istället misstolkas som 
att arbetsutskottet tagit ett visst beslut i en fråga när det rör sig om en beredning. Att 
ladda upp arbetsutskottsprotokollen på intranätet bedöms utgöra en större arbetsbörda, i 
form av maskering av personuppgifter, tillgänglighetsanpassning etc. – än att hantera den 
efterfrågan som idag gällande begäranden av protokoll.  
 
Enligt kommunallagen ska protokoll föras på de politiska sammanträdena som ska återge 
vilka beslut som fattas, vilka yrkanden som framkommit och hur dessa prövas. 
Protokollen är s.k. beslutsprotokoll eftersom inte innehåller yttranden/diskussioner. 
Beskrivningar av ärendena saknas ofta i protokollet och finns istället i underlagen. 
Protokollsutdrag expedieras alltid till den part som berörs av beslutet eller som behöver få 
beslutet för kännedom. 
 
I underlaget till dagordningen finns oftast många personuppgifter vilket aktualiserar 
dataskyddsförordningens artiklar. Allting som kan härröras till en levande person utgör en 
personuppgift, till exempel i form av fastighetsbeteckningar, adresser och namn. Dessa 
ska med maskas med dataskyddsförordningens krav på att personuppgifter inte ska 
spridas till en större krets än nödvändigt. Att nämnden har rätt att samla in vissa 
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personuppgifter för att exempelvis handlägga en ansökan eller ett ärende medför inte att 
nämnden har rätt att publicera uppgifterna på hemsidan.  
 
Vid publicering av protokollen är det viktigt att ha klart för sig vem publiceringen är till 
för. Utifrån kommuninvånarens perspektiv har det möjligen störst betydelse att ta del av 
det slutliga beslutet för att veta vad som gäller samt för att kunna överklaga beslutet, ofta 
kan beslut från utskotten, som är av beredande art, inte överklagas då det inte är en 
slutinstans. 
 
Allmänhetens rättigheter att få ta del av allmänna handlingar, som finns i 
Tryckfrihetsförordningen, tillgodoses genom rätten att begära ut handlingar, dvs. 
handlingars offentlighet, och inte utifrån mängden som kommunen publicerar utåt.  
 

• Att samtliga rådgivande organ och beredningars mötesdatum samt protokoll ska 
finnas på Åstorps hemsida  

Det finns fyra rådgivande organ och beredningar utanför den ordinarie 
nämndsorganisationen (Kommunala pensionärsrådet, Brottsförebyggande rådet, 
Ungdomsrådet och Samhällsberedningen). 
 
Pensionärsrådets och samhällsberedningens mötesdatum och protokoll publiceras löpande 
och är tillgängliga på kommunens hemsida. 
Enligt Ungdomsrådets reglemente ska minnesanteckningar eller protokoll föras vid 
sammanträdena och publiceras på kommunens hemsida. 
 
Vad gäller Brottsförebyggande rådet kan det vara problematiskt med publicering av 
protokoll med anledning av att polisen återkommande informerar om planerade åtgärder, 
vilka i förhand inte bör vara kända för allmänheten, exempelvis hastighetskontroller och 
liknande. En dialog har förts med kommunpolisen i frågan, som diskuterat detta vidare i 
sitt nätverk. Polisens ståndpunkt är att det kan hindra det brottsförebyggande arbetet om 
protokollen publiceras på hemsidan. Det vore möjligt att publicera protokollen efter att 
den polisiära åtgärden är avslutad. Då en sådan avstämning inte finns etablerad avråder 
förvaltningen i nuläget från detta.  
 

• Att sätta upp en handlingsplan för att få en bättre kommunikation av i första 
hand positiva händelser, men även problemområden med åtgärdsplaner, 
publicerade på Åstorps hemsida och Facebooksida.  

Astorp.se är kommunens primära plattform för extern kommunikation. På hemsidan 
publiceras information som är en service för invånarna, till exempel om hur man söker 
bygglov eller kontaktar kommunen. Hemsidan används också för marknadsföring av 
Åstorps kommun. Med nya hemsidan finns möjlighet att arbeta ytterligare för att stärka 
varumärket och lyfta positiva nyheter på ett synligare sätt än tidigare. Att den nya 
hemsidan är lanserad är en viktig pusselbit i att förbättra kommunikationen.   
 
Intranätet är till skillnad från hemsidan ett verktyg internt för anställda i kommunen. På 
intranätet publiceras information och nyheter som berör oss i rollen som anställda. Varje 
förvaltning och nämnd ansvarar för sitt respektive intranät, och i vår gemensamma portal 
lägger vi upp kommungemensam information som bygger på anställdas 
informationsbehov, t.ex. Corona-information.  
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Kommunen är aktiva i sociala medier och följer SKRs riktlinjer för sociala medier. Störst 
fokus ligger på de officiella kontona för Facebook och Instagram. På Facebooksidan har 
de senaste åren antalet följare, räckvidd och engagemang succesivt ökat. Vi vill 
fortsättningsvis arbeta med att förmedla en positiv bild av kommunen och förmedla 
samhällsinformation som berör invånarna.  
 
Det finns i dagsläget inget syfte med att ta fram en handlingsplan då det finns fungerande 
arbetssätt för hur kommunens kanaler används och hur dessa ska utveckla. Flera större 
kommuner har ofta en eller flera kommunikatörer som enbart arbetar med närvaro på 
sociala medier, men en sådan resurs finns inte i Åstorps kommun. Det sätter en 
begränsning i den mängd innehåll som kan levereras utåt.  
 
Kommunen har en hög ambition och arbetar aktivt för att regelbundet publicera positivt 
innehåll i Åstorps kommuns kanaler och arbetar även för att lyfta problemområden med 
åtgärdsplaner. Då kommunikationen arbetar centralt finns ett beroende av att 
verksamheterna delar med sig av information som de vill synliggöra internt eller externt. 
För att underlätta detta har man exempelvis regelbundna avstämningar med bland annat 
tekniska kontoret för att få information om vad som är på gång.  
 
Expedieras till
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Amer Lukac 
Nämndsekreterare 
042 640 92 
amer.lukac@astorp.se 
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Amer Lukac

Från: Laura Gashi <Laura.Gashi@jpinfonet.se>
Skickat: den 19 september 2019 17:05
Till: Merih Özbalci
Ämne: SV: Fråga om protokoll och GDPR

Hej Merih,  
 
Tack för din fråga! Jag ska försöka ge lite vägledning i frågan, tyvärr är rättsläget lite oklart här just nu.  
 
Myndigheter har en allmän serviceskyldighet att ge medborgarna vägledning och kunna kommunicera på ett smidigt 
och enkelt sätt (6 § förvaltningslagen). Enligt prop. 2016/17:171 om ny kommunallag framgår det dessutom att den 
kommunala anslagstavlan ska finnas på kommunens webbplats för att medlemmarna lättare ska få tillgång till 
anslagstavlans innehåll. Den digitala anslagstavlan ersätter således den fysiska kommunala anslagstavlan. 
 
För att få publicera personuppgifter om enskilda på en hemsida måste det finnas en rättslig grund för publiceringen 
(art. 6 GDPR). Dessutom måste principerna för behandling av personuppgifter följas (art. 5). Gällande rättslig grund 
bör rättslig förpliktelse vara den grund som ligger närmast tillhands för en publicering på internet.  Enligt 
kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. Vad gäller fråga om personuppgifter får publiceras 
på den digitala anslagstavlan framgår det i prop. 2026/17:171 s. 212 att personuppgiftslagstiftningen måste beaktas 
när personuppgifter publiceras. En bedömning av om publiceringen strider mot personuppgiftslagstiftningen måste 
göras från fall till fall. Bestämmelserna om publicering av personuppgifter på den digitala anslagstavlan kan därför 
sätta stopp för vilka personuppgifter som får publiceras och en granskning enligt personuppgiftslagstiftningen måste 
alltid först vidtas, se prop. 2016/17:171 s. 223. I denna del får myndigheten göra en helhetsbedömning, vilket inte är 
helt enkelt. Är publiceringen proportionerlig och väl avvägd, måste personuppgifterna göras tillgängliga etc.? Här 
kan sägas att beslut ska vara möjliga att överklaga och den allmänna serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen kan 
också tala för att myndigheter ska tillhandahålla information i elektronisk form. Det ska sägas att rättsläget 
fortfarande är oklart. I prop. 2017/18:171 s. 237 framgår det även att det är varje myndighets övergripande ansvar 
att se till så att personuppgiftslagstiftningen följs, därför kommer det inte i lag regleras hur personuppgifter ska 
hanteras vid publicering. 
 
Vad som också måste nämnas är att känsliga personuppgifter och extra skyddsvärda uppgifter inte får publiceras på 
webben. Personuppgifter som kan anses vara kränkande ska inte heller publiceras. Gällande dessa uppgifter är det 
viktigt att komma ihåg att uppgifter som kan anses vara harmlösa i vissa sammanhang kan anses vara kränkande i 
andra. 
 
Beslut gällande exempelvis bygglov måste givetvis innehålla personuppgifter för rättssäkerhetens skull. Frågan är 
som sagt om dessa uppgifter måste maskas innan publicering på internet. Om man av det ovan sagda antar att det 
finns en rättslig grund, mest troligt rättslig förpliktelse i sådant fall, får man inte glömma att personuppgifter som 
huvudregel inte får behandlas för ett ändamål som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. 
Man får göra en bedömning i varje enskilt fall. Publiceringen på internet är ofta oförenlig med det ursprungliga 
syftet. Vissa uppgifter samlas dock in för ett flertal ändamål, till exempel både för att handlägga ett ärende och för 
att de ska hamna i ett offentligt register över sådana ärenden. Det kan också bland annat vara så att uppgifterna inte 
är insamlade för att tillgängliggöras på internet, men att en sådan behandling ändå inte anses oförenlig med det 
ursprungliga ändamålet. Det kan exempelvis röra sig om situationer när tillgängliggörandet har ett naturligt 
samband med ändamålet med insamlingen (jfr art. 6.4 i GDPR). 
 
Slutsats 
Vi uppfattar fortfarande rättsläget som oklart. Publicering av omaskade myndighetsbeslut skulle kunna falla under 
rättslig förpliktelse med hänvisning till den nya kommunallagen, men en bedömning måste göras från fall till fall.  
 
Hoppas att detta gav lite vägledning i frågan, hör av dig om det är någonting mer du vill bolla om!  
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portioner och vid varm mat är kapaciteten ca 4000 portioner. Går 
centralköket över till att leverera ”Cook and chill” ligger kapaciteten istället 
på minst 5000 portioner per dag. 
 
Om man vill höja matkvalitén kan man välja att utnyttja centralkökets 
möjlighet att kyla maten där mottagningsköken tar emot och värmer 
färdiglagade huvudkomponenter. Därefter tillagas tillbehören så som pasta, 
potatis, sås, sallad med mera. Detta ger i det närmaste samma kvalitet på 
maten som vid tillagningskök. 
 
Konsekvensbeskrivning av alternativen med mottagningskök och 
tillagningskök. 
 
Tillagning, kvalitet, säkerhet och lagring 

Mottagningskök Tillagningskök 
Möjliggör en samlad kock-kompetens, 
vilket garanterar en hög och jämn kvalitet 
samt säkerhet på tillagad mat utifrån 
lagstiftning.   

Ökar behovet av kock-kompentens, vilket 
kan medföra svårigheter att garantera en 
hög och jämn kvalitet samt säkerhet på 
tillagad mat utifrån lagstiftning. 

Genom att gå över till Cook and chill 
minimeras varmhållningen av mat i 
mottagningsköken vilket ger högre kvalitet 
på smak, konsistens, färg och 
näringsinnehåll. 

Varmhållningsproblematiken med negativ 
påverkan på kvalitet såsom smak, 
konsistens, färg och näringsinnehåll 
kvarstår även med fler tillagningskök. 
Påverkan kommer dock att vara mindre än i 
dag då fler kök får tillagning. 

Diet produktion kan samlas på ett och 
samma ställe och härigenom 
kostnadseffektivt och garanterar hög och 
jämn kvalitet. 

Dietproduktion på flera tillagningskök kan 
bli mindre kostnadseffektiva och mer 
sårbara gällande hög och jämn standard. 

Möjliggör flexibilitet gällande olika 
tillagningsmöjligheter. 

Flexibilitet för tillagning utifrån dagligt 
behov för fler enheter (tillagningsköken). 
Möjliggör inte flexibilitet gällande olika 
tillagningsmetoder. 

Cook and chill skapar flexibilitet gällande 
serveringstider. (Mottagningsköken är inte 
beroende av att servera levererad 
varmhållen mat under en viss tidsrymd) 

Fler tillagningskök ökar antal portioner mat 
som lagas i nära anslutning till kunden. 

 
 
Personal och organisation 

Mottagningskök Tillagningskök 
För att tillaga det totala antalet portioner 
krävs färre anställda med kockkompetens 
jämfört med fler tillagningskök.    

För att tillaga det totala antalet portioner 
med flera tillagningskök krävs fler 
anställda med kockkompetens. 

Ger möjligheter till mer flexibilitet gällande 
korttidsfrånvaro. 

Många tillagningskök kan innebära ökad 
sårbarhet vid korttidsfrånvaro. 
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Diet produktion kan samlas på ett och 
samma ställe och härigenom 
kostnadseffektivt och garanterar hög och 
jämn kvalitet. 

 

Centralisering skapar möjlighet till en 
effektiv personalplanering. 

Kan uppstå svårigheter att rekrytera 
personal med kockutbildning vid flera 
tillagningskök. 

 
Drift och ekonomi 

Mottagningskök Tillagningskök 
Möjlighet till effektiv ekonomistyrning 
genom att alla huvudkomponenter tillagas 
på ett och samma ställe 

Möjlighet till effektiv ekonomistyrning 
genom att tillagning sker i fler 
tillagningskök med egen budget. 

Skapar flexibilitet för hantering gällande 
lagerhållning av livsmedel. 

För att tillaga det totala antalet portioner 
med flera tillagningskök krävs fler 
anställda med kockkompetens, vilket 
medför an dyrare drift. 

Cook and chill minskar på matsvinnet 
utifrån att mottagningsköken efter hand kan 
värma maten. Det innebär att mat som inte 
går åt kan sparas och/eller frysas. 

Svinnet kvarstår med flera tillagningskök, 
då uppvärmd mat inte kan kylas eller frysas 
på ett sätt som gör att maten kan användas 
senare.  
 

Cook and chill kräver mer energi för 
nedkylning och uppvärmning. 

En större volym tillagningsutrustning 
behöver underhållas. 

Kan ta vara på den redan gjorda 
investeringen som är gjord i centralköket. 

Kräver nya investeringar i båda behov av 
större kök och fler och dyrare maskiner.  

 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 

- Genom att eftersträva att vi ska med de medel som finns till 
förfogande tillhandahålla god näringsriktig mat på ett ekonomiskt 
och ekologiskt hållbart sätt. 

 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
Jesper Hansen  
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Serviceavdelningen 
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Konsekvensbedömning för föreningarna: Verksamhetens bedömning är att 
det blir en kvalitetshöjning på handläggandet. Detta innebär att alla 
ansökningar får en mer likvärdig bedömning. 
 
Vilka åtgärder ska genomföras? 

• Effektivt resursutnyttjande genom överföring av budget och 
handläggningsansvar till kultur- och fritidsenheten 

• Samordning och uppföljning av regelverk 
• Information och kommunikation till föreningar 

 
Samverkan med andra enheter/förvaltningar: 
Förslaget har arbetats fram i samarbete mellan socialförvaltningen och 
kultur- och fritidsenheten. 
 
Intressekonflikter: 
Inga intressekonflikter anses förekomma. 
 
Finansiering: 
Förslaget är kostnadsneutralt. Inga ekonomiska konsekvenser föreligger. 
 
Uppföljning: 
Förslag hösten 2021. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Beslutet bedöms inte att påverka barn inom föreningslivet. 
Barn har inte fått uttrycka sina åsikter gällande ärendet. 
 
 
 
Magnus Nygren  Helena Sjölander 
Kvalitetscontroller Kultur- och fritidsamordnare 
Socialförvaltningen Kultur- och fritidsenheten 
 
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunfullmäktige 
Akten 
 

























Kommunstyrelseförvaltningen        1(1) 
Administrativa enheten 
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Kommunfullmäktige 
 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) - Väntrum på stationen 
Dnr KSFD 2019/306 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen lämnade in en motion på kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-10-28 om att öppna upp Åstorps stations väntsal. I motionen framkommer 
följande: I en tid med ökande buss & tågkommunikation från & till Åstorp vill 
Åstorpsalliansen göra Åstorp till en attraktivare pendlarkommun genom att främja 
miljövänligare transporter och rusta för kommande ökning av passagerare i 
samband med Söderåsbanans uppstart 2021. Att kunna vänta på buss och tåg med 
skydd anses vara en skyldighet att tillhandahålla från kommunens sida.  
I motionen yrkar motionärerna: 

• Att åter öppna Åstorps stations väntsal med toalett och öppettider för att 
minimera vandalisering. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-04-23 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) – Väntrum på stationen 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2019-12-19 § 290 
 
Ärendet 
När internbudgeten för 2020 beslutades på kommunstyrelsens sammanträde 2019-
12-19 yrkade Åstorpsalliansen (M, L, KD) om ett antal ändringar i förslaget till 
internbudget. Det femte ändringsyrkandet innefattade ”Att en väntsal för resenärer 
öppnas i anslutning till stationen och finansieras i internbudget,”. Eftersom 
lagakraftvunnet beslut redan finns i fråga om att öppna en väntsal, föreligger ingen 
anledning för kommunstyrelseförvaltningen att i detta läge utreda förutsättningar 
vidare som beslutsunderlag för motionen. Kommunstyrelsen, som har till uppgift 
att verkställa/se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs, har redan ett beslut 
om väntsal på stationen.  
 
Finansiering: Hanteras inom kommunstyrelsens budgetram. 
 
Intressekonflikter: Platsproblematik för anställda som arbetar i stationshuset. 
 
Expedieras till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 
Amer Lukac 
Nämndsekreterare 
042 640 92 
Amer.Lukac@astorp.se 
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
Kris- och säkerhet 

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

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

 
Cecilia Selin 
Kris- och säkerhetssamordnare 
042 – 640 06 
cecilia.selin@astorp.se  
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Svar på motion (M, L, KD) – Trygghet i Åstorps kommun: Mobilisera 
kraft mot den organiserade brottsligheten 
Dnr KSFD 2019/85  
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) 
framhåller i motion 25 mars 2019 att mobilisering mot den organiserade 
brottsligheten ska ske. 
Ett kommungemensamt program har tagits fram av socialchef Monica 
Ehnberg i vilket kommunen kommer att arbeta samordnat kring 
förebyggande arbete trygghet och säkerhet. Detta program har utgångspunkt 
att öka trygghetskänslan hos kommuninnevånaren oavsett ålder.  
 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[  ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

påverka barn 
[ X] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
 
Beslutsunderlag 
Motion (M, L, KD) – Trygghet i Åstorps kommun: Mobilisera kraft mot den 
organiserade brottsligheten, Dnr KSFD 2019/85  
Samverkansavtal med Polisen, KSFD 2018/352 
Medborgarmöte Polisen och Åstorp kommun, DNR KSFD 2019/88. 
Programförklaring för ökad trygghet i Åstorps kommun, 2019-04-15 
 
Ärendet 
Motionen yrkar på följande:  

• Att de viktigaste, mest utsatta problemområdena i Åstorps kommun 
definieras.  

• Att en bred arbetsgrupp bildas. Möjligtvis kan BRÅ:s grupp 
användas som bas. 

• Att enligt ”Helsingborgsmodellen” (ursprungligen från Danmark) – 
tillsammans med polis ha kommunens olika förvaltningar och statens 
myndigheter representerade och arbeta tillsammans för att störa 
illegala verksamheter.  

Tjänsteskrivelse 
2020-05-02 
Diarienummer 
Dnr KSFD 2019/85 
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Tjänsteskrivelse 
2020-05-02 
Diarienummer 
Dnr KSFD 2019/85 

De utsatta problemområdena 2019 är redan definierade genom 
medborgarlöftet - narkotika och trafikstörningar. Detta har tagits fram 
genom trygghetsmätningen samt kunskap inom kommunen och polisen. 
Nästa års problemområden är troligtvis desamma men kommer på samma 
sätt att tas fram och definieras i Medborgarlöftet för 2020. 
 
En bred arbetsgrupp (styrgrupp) kommer att finnas inom ramen för den 
programförklaring för ökad trygghet i Åstorps kommun. I denna ingår 
representanter från samtliga förvaltningar och nyckelbefattningar för det 
trygghetsskapande arbetet. Inom respektive fokusområde bildas 
samverkansgrupper som är skapade utifrån behov och idag befintliga 
befattningar.  
 
”Helsingborgsmodellen” är diskuterad inom lokala Brå och önskvärd. Då 
polisen i dagsläget inte har organisation nog för att bedriva detta arbete 
måste frågan lämnas öppen intill dess att resurser tilldelas LPO Klippan.  
 
 
Bedömning utifrån barnperspektivet 
Detta arbete är ett måste utifrån barns trygghet och säkerhet.  
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Bakgrund till programförklaringen 
Under 2018 presenterades ett antal rapporter som visar att Åstorps kommun har en ökad 
segregation, ett ökat drogmissbruk och en boendesituation för nyanlända som inte är 
ändamålsenlig.  
 
Dessa delar skulle kunna förklara att kommunens invånare har en känsla av otrygghet. 
 
Delegationen mot segregation (DELMOS) är en myndighet med uppdrag att arbeta för att 
minska och motverka segregation. DELMOS har pekat ut Åstorp som en av 32 kommuner 
som har särskilda segregationsutmaningar (Bilaga 1). 
 
Statistik från polismyndigheten i Åstorp visar ett ökat drogmissbruk (Bilaga 2).  
 
En kartläggning av nyanländas självbosatta boendesituation och väg in i kommunen visar att 
boendena inte är ändamålsenliga (Bilaga 3). 
 
Kommunens invånare har besvarat en trygghetsmätning, där det framgår hur trygga 
kommuninvånarna känner sig (Bilaga 4). 
 
Resultatet av rapporterna var nedslående och kommunledningen tog beslutet att starta en 
gemensam kommunövergripande programförklaring (Bilaga 5) där alla förvaltnignar fick 
uppdraget att öka tryggheten för kommuninvånarna i Åstorp.  
Socialförvaltnignen fick uppdraget att driva det operativa arbetet och en styrgrupp med 
förvaltningschefer från bildning- och socialförvaltningen utsågs.  
 
Beslut har sedan tagits av styrgruppen att programförklaringen ska kopplas till Agenda 2030 
och de globala målen, samt till Barnkonventionen som lagstadages 20200101.  
 

Uppstart den 1 september 2019 
Programförklaringen startade med en projektledare som finansierades av socialförvaltningen 
och kommunledningskontoret och sex arbetsgrupper med medarbetare från alla förvaltningar i 
Åstorps kommun, polis och hyresvärdar i Åstorp. 
 
Målen med arbetet i arbetsgrupperna är: 
 
Att alla barn får en trygg uppväxt 
Att alla kommuninvånare blir självförsörjande och är i sysselsättning 
Att alla kommuninvånare har en bostad  
Att Åstorp blir drogfritt 
Att alla kommuninvånare ska känna trygghet 
Att alla kommuninvånare har en väg in 
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Förväntade sidoeffekter av programförklaringen 
Vid tidpunkten när beslutet om programförklaringen togs fanns det en frustration inom 
förvaltningarna över att mycket av tidigare samverkan inte längre fungerade tillfredställande. 
Den gemensamma programförklaringen skulle tydliggöra behovet över att alla förvaltningar 
behöver samverka om kommunen ska kunna göra skillnad för dem kommunen är till för, 
kommuninvånarna.  
En ökad trygghet i Åstorp skulle skapa samsyn genom att i varje arbetsgrupp fanns ett 
gemensamt mål, varje deltagares engagemang och vilja att nå målet.  
Genom att förvaltningarna öppnade upp och medarbetarna beskrev vad deras verksamhet 
arbetade med skulle kunskapen kring vad som redan finns att tillgå för kommuninvånarna i 
Åstorp. Med ökad kunskap om Åstorps alla verksamheter och det arbete som görs skulle allt 
fler kunna vägleda kommuninvånarna rätt när de har behov av stöd i vardagen. 
 
Med Samverkan, kunskap och att vilja varandra väl skulle programförklaringen ge kraft i 
organisationen. 
 

Hur blev det uppstarten?  
Uppstarten blev inte som tänkt eftersom projektledaren under en period blev sjukskriven, först 
i november var arbetet i gång fullt ut. 
 
Kommunledningen och styrgruppen lyckades inte fullt med kommunikationen med 
programförklaringen. Rapporterna som låg till grund till programförklaringen var inte 
kommunicerade på ett sådant sätt att alla medarbetare förstod syftet med uppdraget i 
arbetsgrupperna. 
Kommunikation och information från styrgruppen kring programförklaringen måste bli 
tydligare för arbetet ska ge resultat inom alla arbetsgrupper. 
 

Vilket resultat visar arbetsgrupperna efter 6 månader? 
Grupperna har kommit olika långt i sina processer och deras arbete kommer att redovisas var 
för sig.  
 
Generellt har arbetsgrupperna har tagit olika lång tid på sig för att finna sina roller och sin 
struktur på sitt arbete i sin grupp. Detta har helt naturligt, detta är nya grupper med nya 
medlemmar, i en organisation där samverkan inte fungerat på ett tillfredställande sätt mellan 
olika verksamheter.  
Projektledaren ska få stöd av styrgruppen och andra funktioner för att kunna leda och styra 
alla grupper till samverkan och resultat i arbetsgrupperna.  
 
Ett gemensamt resultat som redan syns är att arbetet i varje grupp påverkar och ger värde för 
kommuninvånare oavsett ålder, arbetet i varje grupp ger effekt i en annan arbetsgrupp, en röd 
tråd börjar synas. Den röda tråden kommer att kunna beskrivas tydligare i nästa uppföljning 
när arbetet med programförklaringen kommit igång på allvar. 
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Att alla barn får en trygg uppväxt 
 
Här medverkar: utbilningsförvaltnigen, socialförvaltningen, familjecentral, elevhälsan, 
boendekoordinatorn, mobila teamet, kultur och fritid. 
 
Styrkan i arbetsgruppen  
Hög kompetens, skola och socialförvaltningen möts och det finns en vilja att levera. 
 
Levererat 
Active Parenting 
Gruppen har presenterat sitt arbete, beskrivit vad som görs i dag. Inventeringen synliggjorde 
att verksamheten Navet samt familjecentralerna erbjuder utbildningen Active Parenting. 
 
Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis 
Arbetsgruppen har tagit fram SSPF, samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Detta 
samverkansavtal är framtagen för att alla parter ska kunna delge information som kan ge stöd 
för barn och unga. I dialog med vårdnadshavare ges tillåtelse till att sekretessen kan hävas för 
de samverkanspartners som arbetar med barnet.  
 
Biograf 
Kostnadsfri biograf på Vidåsen startade upp i november och varannan fredag visas film för 
barn och unga. Fredagens första sittningen är för barn mellan 10 till 14 år och andra sittningen 
är för ungdomar mellan 15 till 20 år. Filmer som visas upp är Dumbo, Draktränaren 3, Ett 
husdjursliv 2, Game night, American made samt The Heat. 
Intresset har varit varieriat, marknadföring bör diskuteras på styrgruppen för att nå fler barn 
och ungdomar.  
 
Tidslinje 
Tidslinje från 0-21 år är gjord för att inventera insatser som förvaltningarna har för barn och 
unga, tidslinjen tydliggör var det behövs stärka upp för barn och unga. Målsättningen är att 
tidslinjen skall utmynna i en handbok för förvaltningar som möter barn och unga. Handboken 
ska synliggöras vilka insatser som kan erbjudas, samtidigt ska det tydliggöras vad som görs av 
vem. 
 
Samverkan mellan förvaltningarna 
Samverkan kring hemmasittare har påbörjats mellan socialförvaltningen och 
bildningsförvaltningen med framgång då elev har återvänt till skolan. Vägledarna som är 
finansierade med DELMOS medel har givit stöd i hemmet.  
 
Våld i nära relationer 
Alla medarbetare inom socialförvaltningen och nyckelpersoner inom bildningsförvaltningen 
har påbörjat utbildning i ämnet. 
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Workshop 
Gruppen har under januari månad påbörjat en workshop för att definiera vilka orsaker som 
arbetsgruppen ser kan ligga bakom att barn och unga känner sig otrygga. Workshopen 
fokuserade på följande miljöer, skola, hemmet och fritid. 
 
Resultatet från första workshopen gav följande resultat: 
 
Skola: ensamhet, nyinflyttad, inga kompisar, språksvag, inlärningssvårigheter, 
prestationskrav, får inte rätt stöd, hungrig, inga dörrar till dusch. 
 
Hemmet: fattigdom, avsaknad av sociala sammanhang, rädsla att inte ha någonstans att bo, 
ingen el, ingen mat, stort spann i ekonomiska förutsättningarna, boendesituationen, avsaknad 
av intresserade vuxna, osäkra föräldrar, vara föräldrar för sina föräldrar, ungdom utan 
föräldrar, kulturell krock, missbrukande föräldrar, psykiskt ohälsa, barnet saknar förebild, 
våld. 
 
Fritid: droger, saknar sammanhang, aktiviteter, otrygga miljöer, identitetssökande, stora barn 
på små barns arenor.  
 
Arbetsgruppen identifierade ytterligare tankar som de ansåg kunde ge otrygghet för barn och 
unga: Mobbing, utanförskap, sexuell läggning, grupptryck, inte bli sedd eller hörd, psykisk 
ohälsa och sociala medier. 
 
Tjänstemännens tankar kring vad som kan ge barn och unga en otrygghet i sin uppväxt 
stämmer väl överens med det resultat som finns att tillgå kring barn och unga.  
 
Följande resultat är från 2019 i Åstorp 
Socialförvaltningen placerar under året sexton barn och unga på lång och kort sikt utifrån 
individuella behov.  
 
Enligt kronofogdens statistik lever 708 barn i fattigdom i Åstorp vilket motsvarar 18.2 % av 
familjer som är bosatta i Åstorp.  
 
Elever i klass tre har minskat sitt resultat från 78 % till 70%  för att nå E i svenska.  
 
Elever i klass tre har minskat sitt resultat från 78 % till 61 % för att nå E matematik.  
 
Elever i klass nio som går ut med fullständiga betyg har minskat från 69.7 % till 61.8 %. 
 
Arbetslösa unga 16 – 24 i Åstorp har minskat från 10.3 % 2018 till 9.6 %, 2019, Skånesnitt är 
9.3 % och Rikssnitt 7.0 %. 
 
Ekonomiskt bistånd har ökat med 3.6 miljoner mellan 2018 och 2019. 
 
 
 
 



 
 

 
 

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

2019-02-29 8(21) 

Planering framåt 
 
Hur mår barn och unga i Åstorp? 
Enkät kring hur mår barn och unga i Åstorp är genomförd av mobila teamet och ska 
sammanställas. Resultatet av denna blir intressant för arbetsgruppens fortsatta arbete. 
 
Freezon 
Freezon kommer till Åstorp för att presentera sin kostnadsfria utbildning för alla rektorer på 
bildningsförvaltningen. Fria Zoner är ett stärkande och rättighetsbaserat material för 
samtalsgrupper med unga 11-22 år. Materialet är särskilt utvecklat för att nå och stärka 
ungdomar som begränsas på grund av hedersrelaterade normer och/eller förtryck. På ett 
pedagogiskt och lättillgängligt sätt arbetas med ämnen såsom självkänsla/självförtroende, 
stress, normer, rättigheter, relationer, kärlek, kropp & sexuell hälsa, fysisk närhet & integritet 
och drömmar/framtid. 
 
Växa tryggt 
Växa tryggt, samverkan socialtjänst, folktandvård och mödravård kommer att påbörjas under 
2020. 
 
Workshop 
Workshops arbete fortsätter, vore intressant att fråga barnen, be dem skriva var och när de 
känner sig otrygga.  
 
Ungdomsråd 
Ungdomsrådet ska bjudas in som referensgrupp i arbetsgruppen.  
 
Bris utbildning 
Familjecentralen ska tillsammans med vägledare, bjuda in till utbildning där utrikes föräldrar 
får stöd med sitt föräldraskap i sitt nya hemland.    
 
Familjerådslag 
Familjerådslag ska erbjudas alla som har insatser från socialförvaltningen, här styr barnet vem 
ska medverka i mötet. 
 
Fritidsbank 
Kultur och fritid är i starten med fritidsbank där kommuninvånaren kan låna allt från en 
komplett slalomutrustning till innebandyklubbor och tremanstält. Alla får låna och allt är 
gratis. Utrustningen är begagnad, men oftast i väldigt fint skick. Lånetiden är 14 dagar och 
tanken är att man enkelt ska kunna prova på olika fritidsaktiviteter utan att det kostar något 
 
Active Parenting 
Samverkan mellan bildnings och socialförvaltningen kring utbildningen Active Parenting. 
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Hemma team 
Utredning pågår inom socialförvaltningen för att se om Delmos medel skulle kunna finansiera 
ett team som arbetar förebyggande för att ge föräldrar verktyg i sitt föräldraskap i hemmet. 
Alla familjer som erbjuds denna insats ska godkänna att insatsen börjar med ett 
familjerådslag.  
 
Hemma stöd 
Utreda möjlighet till att hemvården alt socialpsykiatrin ger familjer stöd i vardagen i skapa 
rutiner i familjelivet.  
 
Stöd med studier till i hemmet 
Utreda möjlighet till stöd i hemmet när eleven inte vill vistas i skolan.  
 
Integration 
Socialförvaltningen har ansökt och fått medel för ett samverkansprojekt mellan kultur och 
fritid, utbildning- och socialförvaltningen. Detta ska planeras och utföras gemensamt för att 
barn och unga i Åstorp. 
 
Skåneidrott 
Skåne idrott har kontaktat tryggare Åstorp för att de önskar större engagemang från Åstorp. 
Bildningsförvaltningen har organiserat upp samverkan med Skåne Idrott för att kunna nå fler 
barn och unga. 
 
Svagheter med gruppens arbete som måste stärkas 
Slitningar mellan förvaltningarna främst mellan utbildning och socialförvaltningen. 
Arbetsgruppen efterfrågar struktur, att det finns en avsaknad av mötes struktur. Samsyn kring 
trygghet saknas. Otydlighet kring syftet med programförklaringen och målen. Arbetsgruppen 
består till stor del av chefer och det saknas medarbetare.  
 
Projekt som inte blev 
Fryshuset erbjöd Åstorp att vara med i ett projekt att minska mobbing och utanförskap. 
Resurserna inom utbildningsförvaltningen fanns inte för att kunna medverka i detta projekt. 
Fryshuset startade projektet i Helsingborgs stad när Åstorp tackade nej.  
Fryshusets verksamhet har fyra ben 4 ben fryshuset som bygger på delaktighet 
* skola 
* entreprenörskap socioekonomiskt utanförskap 
* ungdomskultur aktivera genom deras egen passion 
* föredöme och framtidstro (avhoppar verksamheten) oslagbart, united women, verksamhet 
för barn till ensamstående mammor. 
 
Ekonomiska effekter på kort och lång sikt 
Vad kostar utanförskapet?  
Varje kommuninvånare som inte får det stöd som behövs för att klara samhällets 
förväntningar och krav innebär ökade kostnader.  Varje placering är ett misslyckade för 
barnet, föräldrarna och för förvaltningen, det finns inga vinnare. Ekonomisk ger varje 
placering en kostnad på mellan 5 500 kr till 7 000 kr dygnet. 
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En ung människa som riskerar ett flerårigt utanförskap till följd av att tidigt ha misslyckats i 
skolan, kan komma att kosta samhället mellan 10 och 15 miljoner kronor. För 200 unga blir 
kostnaden närmare 3 000 miljoner kronor – det vill säga nästan 3 miljarder kronor. 
 
En gängkriminell person som gör brott i 15 år kostar samhället 23 miljoner kronor. Ett 
organiserat kriminellt gäng på 15 personer kan under en 20-årsperiod kosta samhället 280 
miljoner kronor. Räknas samhällets investeringar för att skydda sig blir kostnaden det dubbla.  
 
Källa: Ingvar Nilsson som är nationalekonom och har ägnat tre decennier åt att sätta prislapp på samhällsnyttan av sociala investeringar.  
 
 

Att alla kommuninvånare blir självförsörjande och är i sysselsättning 
Här medverkar: socialförvaltningen, arbetsmarknadsenheten, utbilldningsförvaltningen, 
näringslivschef. 
 
Styrkan i arbetsgruppen 
Hög kompetens, det finns en vilja att levera. 
 
Levererat 
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Arbetsgruppen har tagit fram en gemensam bild, ett problemträd. 

 
 
 
 
 
Öka takten 
Arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen startar upp ”Öka takten” under april 2020 för 
att snabba upp processen för kommuninvånare som ansöker om ekonomiskt bistånd till 
sysselsättning och egen försörjning. 
 
Erbjuda hembesök vid ansökan av ekonomiskt bistånd 
Kommuninvånare som ansöker om ekonomiskt bistånd erbjuds från februari 2020 hembesök 
av socialsekreterare och vägledare. 
 
Erbjuder praktikplatser 
Vägledarna söker praktikplatser till kommuninvånaren som kommer hem från behandling.  
  
Följande resultat är från 2019 i Åstorp 
Utvecklings strateg Fredrik Paulsson har tagit fram en socioekonomisk rapport som visar 
situationen i Åstorp (Bilaga 6). 
 
Planering framåt 
Påbörja arbetet med en kedja av prao/praktik/feriearbete.  

Öka samverkan mellan förvaltningarna för att kunna ge rätt stöd till kommuninvånarna.  

Samverka och arbeta aktivt med hemmasittare för att få eleverna att känna meningsfullhet.  

Samverka och ta fram gemensamma åtgärdsplaner för de elever som inte slutför gymnasiet. 



 
 

 
 

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

2019-02-29 12(21) 

Tydliggöra och synliggöra de processer som redan är igång. Viktigt att alla förvaltningar har 
kunskap kring det arbete som arbetsmarknadsenheten gör för att få kommuninvånaren i 
sysselsättning.  

Öka möjlighethet för kommuninvånarna att träffa budget och skuldrådgivare tidigt för att 
förhindra skuldfälla. 

Skapa förutsättningar för tidiga insatser till kommuninvånaren i samverkan med alla berörda 
förvaltningar. 

Påbörja utbildningsprogram för brist yrke, hemvården i Åstorp hade kostnader på närmre 2 
miljoner i övertid 2019, detta samtidigt som ekonomiskt bistånd ökade. 

Svagheter med gruppens arbete som måste stärkas 
Bildningsförvaltningen saknas. Näringslivschefen har inte utrymme att medverka i 
arbetsgruppen. Arbetsmarknadsenheten har inte utrymme att medverka i arbetsgruppen. 
 
Projekt som inte blev 
 
Ekonomiska effekter på kort och lång sikt 
Det är svårt att få fram information kring vad arbetslösheten kostar i pengar i Sverige. Fredrik 
Paulsson, utvecklingsstrateg i Åstorp ska analysera vad som finns. Det får rapporteras vid 
nästa uppföljning. 
Vid längre arbetslöshet finns det statestik på att våld i nära relationer och missbruk i olika 
former ökar. Att inte finnas i ett sammanhang kan ge psykiskt ohälsa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att alla kommuninvånare har en bostad  
Här medverkar: utbilningsförvaltnigen, socialförvaltningen, familjecentral, elevhälsan, 
boendekoordinatorn, mobila teamet, kultur och fritid, kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Styrkan i arbetsgruppen 
Kreativ arbetsgrupp, samsyn på uppdraget. Bygg och miljönämndens uppsatta mål för 2020 
stödjer arbetsgruppens aktiviteter.  

Levererat  
Myndighetschefen har informerat om socialförvaltningens uppdrag, regelverk för ekonomiskt 
bistånd och hur rutinerna ser ut gällande betalning av hyra. Information kring 
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vräkningsförebyggande arbete är pågår. Rutin för hyresskuld samt störningar finns men 
behöver utvecklas. 
 
Miljöchefen informerar om miljöförvaltningens arbete gällande föreläggande på hyresvärdar 
som behöver åtgärda brister så som innemiljö eller för den delen utemiljön. Det är stor 
skillnad om man äger sitt boende än om man hyr. 
 
Ett gemensamt arbete mellan förvaltnignar är gjort för att kontrollera bostäder som inte är 
tjänliga leva i är genomfört.  
 
Samverkansavtal med BFAB är framtaget och påskrivit. 
 
Samverkansavtal med Svenska Hus är framtaget och påskrivit. 
 
Miljöchefen har utbildat förvaltningarna i vad medarbetarna ska titta efter så att osunda 
bostäder anmäls till miljö. 
 
Boendesök på biblioteket en gång per månad.Vägledarna är ett stöd för kommuninvånare som 
behöver hjälp med bostadssökande. Boendesök är välbesökt. Förvaltningarna har tagit fram en 
broschyr som beskriver hur man ansöker om boende och vad man ska tänka på när man ska 
kontakta hyresvärdar.  
 
Oseriösa hyresvärdar är inte tillgängliga på kommunens lista över vilka hyrsvärdar 
kommuninvånare kan ansöka bostäder hos, detta efter en gemensam översyn av flera 
förvaltningar.  
 
Svenska hus har avsett en 3 rumslägenhet där förvaltningarna tillsammans med 
bostadsbolaget kan anordna aktiviteter för hyresgästerna. 
 
Socialnämnden har tagit beslut om att vid ansökan om ekonomiskt bistånd ska hembesök 
erbjudas, socialsekreterarna tillsammans med vägledarna besöker kommuninvånarna. 
 
Vid ansökan av ekonomiskt bistånd lämnar socialförvaltningen hyresavtalet till miljökontoret 
för granskning av bostads och dess skick. 
 
Följande resultat är från 2019 i Åstorp 
Det fanns kommuninvånare som levde i otjänliga bostäder med höga hyror. 
 
Planering framåt 
Give and Take 
Give and Take, en loppmarknad i samverkan mellan Åstorp kommun och Svenska hus 
planeras i april. Hållbarhetsperspektiv samtidigt som barn och unga kostnadsfritt får kläder 
och leksaker.  
 
Samverkan 
Pågår ett arbete med att ta fram ett samverkansavtal med Balder. 
 



 
 

 
 

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

2019-02-29 14(21) 

BFAB ska bjudas in, för att tryggare Åstorp ska stödja för att BFAB ska uppfylla målen i 
deras nya ägardirektiv.  
 
Pågår en samverkan kring hur förvaltningarna ska stödja kommuninvånaren med barn när 
bostäder inte är tjänliga.  
 
Samverkan kring vräkningsförebyggande.  
 
E-tjänst för att kunna anmäla osunda bostäder är på gång. 
 
Svagheter med gruppens arbete som måste stärkas 
Flera chefer deltar, få medarbetare. 
 
Projekt som inte blev 
 
 
Ekonomiska effekter på kort och lång sikt 
 
Socialförvaltningen har tidigare år haft skadegörelse för ca 2.5 miljoner i bostäder som hyrs ut 
i andra hand. Denna kostnad minimeras med den kontroll som görs av vägledare och boende 
koordinator. 
 
Att få möjlighet till sin egen bostad gör att skadegörelse minskar och ökar möjlighet till ett 
självständigt liv.  
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Att Åstorp blir drogfritt 
Här medverkar: utbildningsförvaltningen,  mobila teamet, vägledare, socialförvaltningen, 
polisen 
Nattvandrarna har varit med i 3 spår i missbruket 
  
Styrkan i arbetsgruppen: 
Samverkar på riktigt. 
  
Levererat  
Mobila teamet sänder ut en levnadsundersökning på skolorna i årskurs 6. 
  
Öppen vården har presenterat vikten det förebyggande arbetet, diskussion kring hur Åstorp 
ska arbeta förebyggande tillsammans. Tankar kring om en av medarbetarna i hemteamet bör 
ha kompetens kring missbruk och ett övergripande ansvar kring arbetet om missbruk i Åstorp. 
  
En samtyckesblankett är framtagen, har varit viktigt med samtycke och inte orosanmälningar, 
detta är ett förhållningssätt i det förebyggande arbetet.  
 
3 spår i missbruket är en grupp som funnits längre, här ingår socialförvaltningen, mobila 
teamet och polis. Denna grupp vävs in i tryggare Åstorp. Var tredje månad har gruppen 
gemensam fältning. Mycket förmedlas i denna arbetsgrupp.  
  
Miljökontoret, mobila teamet, vägledare, polis samverkar med miljötillsyn av affärer i Åstorp. 
Arbetet ska utvecklas med externa aktörer som tull, skatteverk och försäkringskassa.  
  
Fältdagar är beslutade fram till och med september och dessa är väl förankrade i alla 
förvaltningar. Alla fältdagar följ upp i de som har varit ute på fältet 
  
Information kring orosanmälan på vuxna har vuxenutbildningscentrum fått av 
socialförvaltningen. Vilket lett till att socialförvaltningen får vetskap om kommuninvånaren 
med missbruk. 
 
Följande resultat är från 2019 i Åstorp 
Inväntar mobila teamets enkät. 
 
Niklas Duvner lokalpolis: 
I vårt lokalpolisområde är det min uppfattning att brukarna blivit yngre de senaste åren. Under 2019 
har vi bl.a. ertappat ett flertal 13-åringar som lämnat urinprov som påvisat narkotikaklassade 
substanser. Det absolut vanligaste preparatet bland ungdomar är cannabis. Under de senaste åren har vi 
också sett en oroväckande ökning i användandet av tramadol bland ungdomar. 
  
Min uppfattning är också att även ungdomarna som säljer narkotika har blivit yngre. Under 2019 kan 
jag bl.a. nämna en 13-åring och en 14-åring som vi vet sålt narkotika i vårt lokalpolisområde. Bägge 
dessa unga pojkar har också lämnat urinprov som påvisat narkotikaklassade substanser och är numera 
omhändertagna av socialtjänsten i respektive kommuner. Även ett flertal andra minderåriga både 
pojkar och flickor har under året omhändertagits där narkotika varit en bidragande orsak. 
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I sammanhanget säljare vill jag också nämna gruppen säljare som själva inte brukar narkotika. Dessa 
består företrädesvis av unga killar som lockas av ”snabba pengar” och utnyttjas av äldre mer kriminellt 
belastade.  Ett exempel på detta är en 14-åring i vårt lokalpolisområde som togs på sin skola med 
portionsförpackad cannabis. Ett annat tragiskt exempel på en sådan ung kille i vårt lokalpolisområde 
är en man som idag är 20 år och avtjänar 16 månaders fängelse för grovt narkotikabrott och brott mot 
vapenlagen. Dessutom har han en skuld på ca 500 000 kronor till grovt kriminella då vi i samband 
med gripandet beslagtog narkotika med ett ”gatuvärde” på ca 500 000 kronor! Denna pojken 
uppmärksammade vi redan när han var 16 år och har arbetat mycket med honom tillsammans med 
socialtjänsten i hans hemkommun. 
  
Under året som gått har vi till och med uppmärksammat att det skett narkotikaaffärer på låg- och 
mellanstadieskolor. Det har också kommit till vår kännedom att elever i årskurs 6 mer eller mindre 
tvingats hanterar narkotika och pressats på pengar. 
  
Under de senaste fem åren i Sverige har drygt 900 personer dött varje år till följd av narkotika- 
och läkemedelsförgiftningar. 2019 var två av dess Emmah 17-år, Perstorp och John 19-år, 
Svalöv. 
  
Även 15-åringen som under 2019 blev skjuten till döds i Malmö hade kopplingar till vårt 
lokalpolisområde då han varit i Klippan och hade kompisar i Klippan. 
 
Narkotika uppföljning 2019 (Bilaga 7) 
 
Planering framåt 

• Öppenvården efterfrågar och kommer att föra en dialog kring en ökad samverkan med 
regionen.   

• Samverkan mellan förvaltningarna vid drogpåverkade elever. Utbildningen stänger 
idag av påverkade elever i fem dagar, kommunen ska inte straffa eleven genom att inte 
fullfölja sin skola utan ett program ska sättas in. Eleven ska få ett stöd och kunna 
fullfölja sin skolplikt.  

• Ta fram rutiner för samtal med barn och unga när det finns en oro över barnet. Detta 
gäller tex när mobila teamet ser barn och unga där de inte ska befinna sig.  

• Öckerömodellen ska lyftas i styrgruppen. 
• Medborgardialog för barn och unga för att höra vad vill och upplever i Åstorp. 
• Se över behovet av utbildning kring sekretess för förvaltningarnas medarbetare.  
• Utreda möjlighet till ett gemensamt aktivitetshus för alla kommuninvånare. 
• Svagheter med gruppens arbete som måste stärkas 

  
Projekt som inte blev 

• Meningsfull fritidsgrupp har funnits i Åstorp. Frågan om omstart har lyfts men 
utbildningsförvaltningen anser att Skåneidrott är fullt tillräckligt.   

 
Ekonomiska effekter på kort och lång sikt 

• Utvecklingsstrateg Fredrik Paulsson tittar på kostnader för missbruk för samhället.  
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Att alla kommuninvånare ska känna trygghet 
Här medverkar: socialförvaltningen, räddningstjänst, bildningsförvaltningen, polis, tekniska 
kontoret, kommunstyrelseförvaltningen samt kultur och fritid.  
 
Styrkan i arbetsgruppen 
Vill mycket och är idérika. 
 
Aktiviteterna i alla arbetsgrupperna ger resultat i denna arbetsgrupp.  
 
Levererat  
Två vägledare är anställda och finasierade av DELMOS medel, vägledarnas och mobila 
teamets samarbete och rörselse i samhället är en trygghetsfaktor. 
 
Gemensam planering vid jul och nyår för att öka tryggheten i Åstorp. Vägledare, tekniska  
kontoret, kvidinge bygge och polis hade gjort upp en telefonkedja för att kunna stödja 
varandra. 
 
Sommaren 2020 kommer BFAB, Balder, Svenska hus, polis, hemvårdens nattpatrull, 
hemvården, mobila teamet, vägledarna,och räddningstjänst kommer att ha kontaktlista för att 
kunna hjälpa vid olika händelser. Alla ska samverkan för att öka tryggheten i Åstorp. 
 
Medborgar dialoger där olika aktörer medverkat, resultatet är sammanställt och presenteras i 
BRÅ.  
 
Samverkan mellan socialförvaltningen och Svenska hus för att minska oro på bostadsområdet. 
 
Tryggetmätningar och medborgardialogerna gås genom för att ta fram rätt aktiviteter för en 
ökad trygghet. 
 
Denna arbetsgrupp arbeter mycket med samverkan mellan aktörer och arbeter aktivt för att 
arbetet i de andra arbetsgrupperna ska fortgå. 
 
Följande resultat är från 2019 i Åstorp 
Här väntas en trygghetsrapport för 2019 
 
Planering framåt 
På gång ”eventgrupp”. 
 
Skapa ett levande centrum. 
 
Trygghetsvandringar planeras för se var Åstorp behöver satsa för att öka tryggheten.  
 
Ungdomsrådet ska ingå i denna grupp. 
 
 
Svagheter med gruppens arbete som måste stärkas 
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Många idéer kostar och detta kan bli ett hinder.  
 
Projekt som inte blev 
 
Ekonomiska effekter på kort och lång sikt 
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Att alla kommuninvånare har en väg in 
 
Denna arbetsgrupp lades på vänt utifrån socialförvaltningens arbete med att skapa 
förutsättningar till att bli sveriges bästa socaltjänst. I detta arbete utreds en väg in till 
kommunen 

Effektmål och leveransmål  
Alla arbetsgrupper arbetar för en ökad trygghet, effektmål och leveransmål ser alla grupper 
över med stöd av hållbarhets strateg och utvecklings strateg.  

Sammanfattning med programförklaringen En ökad trygghet i Åstorp 
Det finns höga förväntningar att programförklaringen ska ge resultat, vilket är oerhört 
glädjande. Det visar att det finns en stor efterfrågan kring att förvaltningarna samverkar kring 
uppdraget att öka tryggheten för kommuninvånaren i Åstorp. 
 
Att flera arbetsgrupper visar upp ett resultat efter sex månader är beundransvärt, det visar att 
ambitionen att agera operativt och göra skillnad för kommuninvånaren har fungerat. Det visar 
att om alla har ett gemensamt uppdrag, engagemang och vilja så kan ett arbete gå igång och 
ge resultat även om planeringen endast klar till 70 %. Det visar att mod är en viktig ingrediens 
i nya projekt och att programförklaringens intention att vara ett levande dokument utifrån 
kommuninvånarnas behov. 
 
Det är viktigt att hålla igång de projekt som är påbörjade och att slutföra dem. Styrgruppen 
bör inte starta upp fler uppdrag utan följa upp och fråga efter resultat. 
 
Styrgruppen får ta till sig av kritiken att kommunikationen kring varför Tryggare Åstorp 
startade inte blivit känd i organisationen.  
 
Vårt uppdrag är att ge kommuninvånaren i Åstorp det stöd som behövs för att öka känslan av 
trygghet.  
 
 
 
 
 
Janny Bildtgård                                                                                                 Monica Ehnberg 
Projektledare                                                                                                     Projektägare 
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Narkotikauppföljnin
g2019.pptx  























Motion Håll Åstorp rent!
Det är många av oss som tycker att vår kommun skräpas ner av anonyma 
miljöbovar. De slänger skräp, sopsäckar, mm längs våra och trafikverkets 
vägar. Det är så sorgligt att se hur vår fina natur blir nerskräpad.  

Nedskräpningen är ett av vår tids största samhällsproblem. Skräpet 
skadar djur och natur, förstör haven, gör städer otrygga och kostar 
samhället mycket pengar - helt i onödan. Skräp föder skräp, som leder till 
klotter och skadegörelse, som i sin tur leder till otrygghet. Det visar flera 
studier. Människor uppfattar helt enkelt det som okej att slänga skräp på 
en plats som redan är nedskräpad. Till slut förlorar vi respekten för 
platsen och den skräpiga platsen upplevs som otrygg.  

Kommunerna i Sverige betalar mer än två miljarder kronor per år för att 
städa upp skräp som hamnat på marken. Det finns alltså mycket pengar 
att spara om vi minskar nedskräpningen. Dels sparas kostnaden för att 
städa upp skräpet, men framförallt sparas kostnaden för allt material som 
kan återvinnas och bli till nya saker istället för skräp.  

Undertecknad föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 

 - att uppdra till tekniska kontoret att utreda hur vi kan bli en  

”Håll Sverige Rent”-kommun  

- att uppdra till tekniska kontoret att ta fram alternativa förslag hur vi ska 
hålla Åstorp rent.  

- -att uppdra till tekniska kontoret att beräkna kostnaderna för förslagen. 

Åstorp 12/8 2020 

Annica Vink 





























                                         

Åstorpsalliansen 
Låga järnvägsövergångar över Östra Vägen och 
Tranarpsvägen vid Grytevad. 

Järnväg korsar vägar i Åstorp på två ställen där fri höjd är endast 3,8 meter. Tillåten fri höjd är annars 
normalt 4,5 meter.  

Att dessa planskilda korsningar bara tillåter begränsad höjd på 3,8 meter får till följd att tung trafik 
med hög last får åka omvägar. För att undvika övergången på Östergatan åker man via Järnvägsgatan 
och järnvägsviadukten. Det medför i förlängningen även lastbilstrafik via Västergatan eller 
Ormastorpsgatan som känns onödig. 

Även de som måste undvika den trånga vägporten i Grytevad kan i vissa fall välja omvägar via 
järnvägsviadukten och Järnvägsgatan. Men de flesta torde i det fallet välja andra omvägar utanför 
centrala Åstorp för att komma fram. Men omvägar betyder alltid mer trafik och mer 
koldioxidutsläpp. 

Det skulle påverka vår miljö positivt med en minskning av dieseldrivna lastfordon. Det skulle också 
påverka säkerheten genom mindre trängsel på gatorna i Åstorps centrum. 

 

Vi yrkar därför 

att kommunen initierar kontakt med Trafikverket i syfte att förhandla om ombyggnad 
av de trånga vägportarna i Åstorp. I kommande banarbeten, då vi kan vänta oss 
utbyggnad av spårkapaciteten mellan Helsingborg och Hässleholm, bör korsningarna 
byggas om för att tillåta högre fordonshöjd.   

  

För Åstorpsalliansen i Kommunfullmäktige  

Wiveca Andreasson (M)                           Åsa Holmén (L)   Hans Sundström (KD) 

 

 

 



                                         

Åstorpsalliansen 
Låt Söderåsbanan nå vidare mot Ängelholm 
I slutet av nästa år kommer Söderåsbanan att börja fungera med persontrafik som ger avsevärt 
kortare resväg mellan Åstorp och Malmö/Lund-regionen. Det kommer att ge nya förutsättningar för 
oss, då vi får se våra redan goda kommunikationer bli ännu bättre.  

Det går att växla upp dessa förbättrade kommunikationer ännu ett steg. Låt Söderåsbanan sträcka sig 
vidare med persontrafik även till och från Ängelholm. Det ger oss förbättrad kontakt med Ängelholm 
och ännu bättre pendlingsmöjligheter för många. Vi skulle i och med detta också få närmare till 
Halmstad och Göteborg. Förutom oss i Åstorp kan pendlare även i till exempel Svalöv, Billesholm, 
Klippan och Perstorp lämna bilen hemma och ta tåget istället, för att ta sig till och från jobb i 
Ängelholm eller norr därom.  

Dessutom gynnar det persontrafiken i Västra Skåne genom att ge en alternativ väg för persontrafik 
på tåg via Ängelholm mot Malmö/Lund utan att behöva passera Helsingborg där det finns 
begränsningar i hur mycket tågtrafik som kan passera. Trafikverket borde gilla den här tanken! Spår 
finns. Att ställa banan i ordning för persontrafik borde inte medföra någon större åtgärd eller 
kostnad. 

Vi ser idag en växande tendens att fler är benägna att ta tåg istället för bil eller flyg för att resa till och 
från jobbet och även för längre resor. Det bidrar till ett mer hållbart och långsiktigt sätt att resa. Att 
låta Söderåsbanan nå vidare mot Ängelholm har stora möjligheter att utvecklas till ett vältrafikerat 
spår.  

 

Vi yrkar därför 

att kommunen – med hänsyn tagen till ökat intresse för spårbunden trafik – inleder 
förnyade förhandlingar med Ängelholms kommun och med Trafikverket i syfte att 
förlänga Söderåsbanan till Ängelholm. 

 

För Åstorpsalliansen i Kommunfullmäktige 

Wiveca Andreasson (M)                           Åsa Holmén (L)   Hans Sundström (KD) 

 































 
 
 

 
 

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

 2(2) 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna 
rapporteringen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt ej 
verkställda beslut enligt § 9 och 28 f-g §§ LSS, samt översända rapporten 
till kommunfullmäktige, kommunrevisorerna och Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). 
 
 
 
 
Jacqueline Karlsson   Monica Ehnberg 
Systemförvaltare  Socialchef 
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KVARTALSRAPPORT

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, gäller ÄO, OF och IFO

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 4 : OKTOBER - 31 DECEMBER 2019

Socialnämnden

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum ?

JA NEJ

X ÄO

X OF

X IFO

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inter åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott ?

JA NEJ

X ÄO

X OF

X IFO

ÄO = Äldreomsorg

OF = Omsorg om personer med funktionshinder enligt SOL

IFO = Individ- och familjeomsorg



INDIVIDRAPPORT

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, gäller ÄO, OF och IFO Datum för 

kommunens

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 4  OKTOBER- 31 DECEMBER 2019 erbjudande

Icke verkställda beslut om personen 

Personnummer Namn Typ av bistånd eller insats Orsak Verksamhet Beslutsdatum Avbrott Verkställt Avslutats tackar nej

Permanent bostad saknar lämplig bostad ÄO 2019-06-10 2019-11-08

Kontaktperson Individen har inte kunnat matchas med kontaktperson, trots flera uppstartsträffar mellan olika kontaktpersoner. OF 2019-03-20

Kontaktperson Individen har inte kunnat matchas med kontaktperson,  trots flera uppstartsträffar mellan olika kontaktpersoner. OF 2019-09-04

ÄO = Äldreomsorg

OF = Omsorg om personer med funktionshinder enligt SOL

IFO = Individ- och familjeomsorg



Ej verkställda beslut enligt LSS

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 4, 2019: Oktober-December

Socialnämden

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum ?

JA NEJ

X

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inter åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott ?

JA NEJ

X



Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS

INDIVIDRAPPORTERING KVARTAL 4, 2019: Oktober-December Datum för 

Icke verkställda beslut kommunens

Personnummer Namn Typ av bistånd eller insats Orsak Verksamhet Beslutsdatum Avbrott Verkställt Avslutats erbjudande

Kontakperson Den enskilde har ej gått att nå. LSS 2019-09-16

Daglig verksamhet
Den enskilde har tackat nej till erbjudande avseende tre olika platser. Individern ej 
intresserad av insatsen, insatsen avslutas. LSS 2019-09-20

Boende för vuxna
Den enskilde har erbjudits två olika boenden men tackat nej och väljer istället att 
köa till specifikt boende, har andra stödinsatser i väntan på plats. LSS 2019-10-09 2020-02-27
































































