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KOMMUNSTYRELSEN 
PROTOKOLL 2021-08-11 

Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, klockan, 18:00 – 22:01 
Ajournering 19:39 – 19:51 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Amer Lukac, nämndsekreterare §§ 127 – 154 
Jonas Jönsson, kommunchef, §§ 127 – 154 
Anna Falkenstam, ekonomichef, §§ 127 – 131 
Simon Jaldefjord, ekonom §§ 127 – 129 
Fredrik Paulsson, utvecklingsstrateg, §§ 127 – 129 
 

 

Övriga 
deltagare 

 
 

 

Plats och tid för 
justering 

Stationshuset, måndagen den 16 augusti klockan 09:00. 

 
 
 

Sekreterare Amer Lukac 
  
 
   

Ordförande Ronny Sandberg (S)  
  

 
 

(1) Justerande Mikael Mårtensson (S)  
  

 
 
 

 

(2) Justerande Rolf Lundqvist (SD)  
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 128 § 132 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) X  X   X   

SD         
Vakant         

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

Jan Hennicks (-) §§ 127 – 132, 

§§ 135 - 152 

§§ 127- 132, 

§§ 135 - 152 

 X   X  

M+L+KD         
Roger Nielsen (M) X   X   X  
Paul Ericsson (M) X   X   X  

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

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

Annica Vink (C)  X §§ 133 - 134       
Johan Bergqvist (V) §§ 127 - 137, 

§§ 139 - 152 

       

SD         
Peter Lindberg (SD) X X X   X   

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

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

Totalt 17 13 8 5  8 5  
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 133 § 135 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) X  X   X   

SD         
Vakant         

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

Jan Hennicks (-) §§ 127 – 132, 

§§ 135 - 152 
§§ 127- 132, 

§§ 135 - 152 
    X  

M+L+KD         
Roger Nielsen (M) X   X   X  
Paul Ericsson (M) X   X   X  

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

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

Annica Vink (C)  X §§ 133 - 134 X      
Johan Bergqvist (V) §§ 127 - 137, 

§§ 139 - 152 
       

SD         
Peter Lindberg (SD) X X X   X   

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

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

Totalt 17 13 9 3 1 8 5  
 
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 140 § 141  

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) X  X   X   

SD         
Vakant         

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

Jan Hennicks (-) §§ 127 – 132, 

§§ 135 - 152 
§§ 127- 132, 

§§ 135 - 152 
X   X   

M+L+KD         
Roger Nielsen (M) X  X     X 
Paul Ericsson (M) X  X     X 

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

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

Annica Vink (C)  X §§ 133 - 134       
Johan Bergqvist (V) §§ 127 - 137, 

§§ 139 - 152 

       

SD         
Peter Lindberg (SD) X X  X   X  

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

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

Totalt 17 13 10 3  7 3 3 
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

 
 
 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 143 § 146 

ORDINARIE 
  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) X  X   X   

SD         
Vakant         

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

Jan Hennicks (-) §§ 127 – 132, 

§§ 135 - 152 
§§ 127- 132, 

§§ 135 - 152 

 X   X  

M+L+KD         
Roger Nielsen (M) X   X  X   
Paul Ericsson (M) X   X  X   

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

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

Annica Vink (C)  X §§ 133 - 134       
Johan Bergqvist (V) §§ 127 - 137, §§ 

139 - 152 
       

SD         
Peter Lindberg (SD) X X   X  X  

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

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

Totalt 17 13 5 5 3 9 4  
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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Ks § 128  Omprioriteringsbeslut från NSVA ........................................................... 8 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 127 
 
Godkännande av dagordning 
 
Ordförande yrkar på att ”Frågestund för allmänheten” utgår då det inte inkommit 
några frågor. 
 
Åsa Holmén (L) väcker ett övrigt ärende om ”avrapportering kring VA-projekt 
på Maglaby/Högalid, Kärreberga”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med ovan justering. 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 128 
 
Omprioriteringsbeslut från NSVA 
Dnr KSFD 2021/140 
 
Sammanfattning 
Ett omprioriteringsbeslut har skickats från NSVA till Åstorps kommun för 
godkännande. NSVA behöver omfördela budgetmedel för några projekt inom 
avdelningen ledningsnät. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 173 
Tjänsteskrivelse av Jörgen Wallin, 210526 (ver 2) 
Budget 2021 VA-investeringar Åstorp 
Omprioriterings- och tilläggsbeslut P1 Version 2021-06-29 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna NSVAs omprioriteringsbeslut och ge 
tekniska chefen i uppdrag att signera omprioriteringsbeslutet och skicka in det 
till NSVA. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att återremittera ärendet för att: 

• Få fram underlag från NSVA, samt 
• Att avvakta till dess att tidigare beslut har vunnit laga kraft. 

 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar i andra hand avslag på ärendet. 
Roger Nielsen (M) yrkar i andra hand avslag på ärendet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) återremissyrkande med bifallsyrkande från 
Roger Nielsen (M) mot att avgöra ärendet på sammanträdet och finner att 
ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller att 
ärendet ska avgöras på sammanträdet röstar Ja och den som bifaller 
återremissyrkandet röstar Nej. 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 128, forts 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster 
vilket innebär att ärendet ska avgöras på sammanträdet.  För att se hur 
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 128). 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Peter Lindberg (SD) 
mot Åsa Holmén (L) och Roger Nielsens (M) avslagsyrkande under proposition 
och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner NSVAs omprioriteringsbeslut och ger tekniska 
chefen i uppdrag att signera omprioriteringsbeslutet och skicka in det till 
NSVA. 
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 
NSVA 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 129 
 
Kommunstyrelsens nämndsmål och nyckeltal 
Dnr KSFD 2021/139 
 
Sammanfattning 
Grundat på kommunens vision och inriktningsmål har kommunstyrelsen i en 
workshop (2021-02-25) arbetat fram ett underlag med prioriterade utmaningar 
kopplade till varje inriktningsmål. Kommunstyrelseförvaltningen har sedan 
bearbetat underlaget från nämnden till förslag på nämndsmål. Förslaget 
omfattar tre nämndsmål per inriktningsmål och nämndsmålen är formulerade 
som kontinuerliga strävansmål som anger en önskad riktning för utvecklingen 
samt vad kommunen ska åstadkomma eller främja. Därtill har förvaltningen 
arbetat fram förslag på nyckeltal som ska användas för att följa upp 
nämndsmålen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 161 
Tjänsteskrivelse från Jonas Jönsson, kommunchef, 2021-06-01 
Bilaga 1: Förslag på kommunstyrelsens nämndsmål 
Bilaga 2: Förslag på nyckeltal för uppföljning av kommunstyrelsens 
nämndsmål 
Skrivelse till KSAU från Liberalerna 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen antar förslag på nämndsmål och 
nyckeltal. 
 
Peter Lindberg (SD) meddelar att ledamöterna från SD inte deltar i beslut. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att återremittera ärendet för att ge kommunchefen i 
uppdrag att bearbeta Liberalernas synpunkter. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) återremissyrkande mot att avgöra ärendet 
på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag på nämndsmål och nyckeltal. 
 
Expedieras: Akten, Ekonomiavdelningen 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 130 
 
Ekonomichefen informerar 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, ekonomichef, informerar om: 

• Den finansiella ställningen 
o Kassalikviditet 
o Finansiering av investeringarna 
o Skattesats 
o Finansiell profil för Åstorp 2018–2020 
o Slutsats och rekommendationer 

 
• Budget 2022 planår 2023–2024 

o Hantering av beslut 
o Skatteprognos 
o Pensionsprognos  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 131 
 
Ekonomisk månadsuppföljning 2021 – maj 
Dnr KSFD 2021/86 
 
Sammanfattning 
Efter maj månad konstateras att verksamheternas nettokostnader för perioden 
ligger lägre än förbrukningen av budget. Bedömd årsprognos efter april månad 
2021 uppgår till 42,1 mkr, vilket är 22,5 mkr bättre än budget. Ca 20% av 
investeringsbudgeten har förbrukats och genomförandegraden vid årsskiftet 
bedöms uppgå till ca 80%.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jonas Wallin, redovisningscontroller, 2021-06-14 
Månadsrapport 2021-06-14 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter 
maj månad 2021. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att ett skriftligt underlag presenteras för 
kommunstyrelsen gällande en genomgång av Europakrysset kring utformning, 
kostnader och vilken verksamhet som ska bedrivas.  
 
Proposition 
Ordförande ställer samtliga yrkanden under proposition och finner att dessa 
bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter maj månad 2021 
Samt begär att ett skriftligt underlag presenteras för kommunstyrelsen gällande 
en genomgång av Europakrysset kring utformning, kostnader och vilken 
verksamhet som ska bedrivas. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
BFAB 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 132 
 
Yttrande i mål 5765–21 avseende överklagan av Årsredovisning 2020 
Dnr KSFD 2021/71 
 
Sammanfattning 
Den 26 april 2021 § 44 fattade kommunfullmäktige beslut i ärendet 
”Årsredovisning 2020”. Ärendet har överklagats av kommuninvånare och 
kommunen erhöll en underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö den 8 juni 
2021, att yttra sig skriftligen över överklagandet avseende målets sakfrågor. 
Åstorps kommun begärde anstånd och fick detta beviljat till den 16 augusti 
2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, kanslichef 2021-06-16 
Förslag till yttrande i mål 5765–21 
Underrättelse om beviljat anstånd, 2021-06-10 
Inkommet överklagande från kommuninvånare 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att Kommunstyrelsen beslutar att sända över yttrandet som 
Åstorps kommuns yttrande i mål 5765–21. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att ändra yttrandet till att innefatta: 

”Alliansen delar den klagandes uppfattning att Linda–Marie Camper var 
närvarande från starten på mötet och skulle gått in som tjänstgörande 
ersättare före Florian Bobocea.  
 
Vad gäller yrkandet så delar Alliansen den klagandes uppfattning om att det 
blev väldigt rörigt i hur det gick till med yrkandet, huruvida det var 
ändringsyrkande eller tilläggsyrkande osv. Alliansen anser även att Roger 
Nielsens yrkande borde kommit först i propositionsordningen. 
Det genomfördes ajourneringar som inte har antecknats i protokollet.  
Mot bakgrund av ovan anförts lämnar vi över ärendet till förvaltningsrätten 
för avgörande om huruvida vi uppfyllt kraven i kommunallagen.” 

 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.  
Lennart Fredriksson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 132, forts 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
och Lennart Fredriksson (S) mot Roger Nielsens (M) yrkande med 
bifallsyrkande från Paul Ericsson (M), Åsa Holmén (L), och Nils-Göran 
Nilsson (KD) under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning: Den som bifaller 
ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Roger Nielsens (M) yrkande 
röstar Nej. 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster 
vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 132). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sända över yttrandet som Åstorps kommuns 
yttrande i mål 5765–21. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet). 
 
Expedieras 
Akten 
Förvaltningsrätten i Malmö  
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 133 
 
Yttrande i mål 5764–21 avseende överklagan av Åstorps framtida 
vattenförsörjning och reningsverk 
Dnr KSFD 2021/40 
 
Sammanfattning 
Den 26 april 2021 § 48 fattade kommunfullmäktige beslut i ärendet ”Åstorps 
framtida vattenförsörjning och reningsverk”. Ärendet har överklagats av 
kommuninvånare och kommunen erhöll en underrättelse från 
Förvaltningsrätten i Malmö den 27 maj 2021, att yttra sig skriftligen över 
överklagandet avseende målets sakfrågor. Åstorps kommun begärde anstånd 
och fick detta beviljat till den 16 augusti 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, kanslichef 2021-06-16 
Förslag till yttrande i mål 5764–21 
Underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö, 2021-05-27 
Underrättelse om beviljat anstånd, 2021-06-02 
Inkommet överklagande från kommuninvånare 
 
Jäv 
Jan Hennicks (-) anmäler jäv och lämnar lokalen under behandling av ärendet. 
Annica Vink (C) tjänstgör under ärendet. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att sända över yttrandet som 
Åstorps kommuns yttrande i mål 5764–21. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att ändra yttrandet till att innefatta: 

”Som beslutsunderlag gavs en handling från Per Gustavsson (NSVA) i syfte 
att förklara statusen på Kvidinge reningsverk, 2021-03-15. Orsaken till att 
dessa handlingar fanns med är ju en planerad nedläggning av Kvidinge 
reningsverk, detta finns tom. i NSVA´s årliga beslutshandlingar. 
 
Ett antal av ledamöterna hade uppfattningen att beslutet endast rör 
investeringsmedel (7 milj. Kr) för projektering medan ett antal ledamöter 
fortfarande uppfattar att beslutet också innebär att Kvidinge reningsverk 
förbereds för att lägga ner.” 

 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 133, forts 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens (M) yrkande med 
bifallsyrkande från Åsa Holmén (L) och Paul Ericsson (M) under proposition 
och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning: Den som bifaller 
ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Roger Nielsens (M) yrkande 
röstar Nej. 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 9 ja-röster och 3 nej-röster 
och 1 som avstår ifrån att delta i röstningen, vilket innebär att ordförandes 
yrkande bifalles. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 132). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sända över yttrandet som Åstorps kommuns 
yttrande i mål 5764–21. 
 
Expedieras 
Akten 
Förvaltningsrätten i Malmö 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 134 
 
Yttrande i mål 4817–21 avseende avsägelse av Petra Jansdotter (SD) 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Den 29 mars 2021 § 30 beslutade kommunfullmäktige att godkänna en 
avsägelse av politiska uppdrag för Petra Jansdotter (SD). Ärendet har 
överklagats av kommuninvånare som yrkar att beslutet ska upphävas. 
Kommunen erhöll en underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö den 5 juli 
2021, att yttra sig skriftligen över överklagandet avseende målets sakfrågor.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, kanslichef 2021-07-05 
Förslag till yttrande i mål 4817–21 
Underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö, 2021-07-05 med inkommet 
överklagande från kommuninvånare 
 
Jäv 
Jan Hennicks (-) anmäler jäv och lämnar lokalen under behandling av ärendet. 
Annica Vink (C) tjänstgör under ärendet. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att sända över yttrandet som Åstorps kommuns yttrande i 
mål 4817–21. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Peter Lindberg (SD) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sända över yttrandet som Åstorps kommuns 
yttrande i mål 4817–21. 
 
Expedieras 
Akten 
Förvaltningsrätten i Malmö 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 135 
 
Yttrande till Mark- och miljödomstolen över stämning gällande 
expropriation avseende fastigheten Åstorp 113:154, Åstorp (Mål F3585-21) 
Dnr KSFD 2018/151 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommun har fått ett meddelande om delgivning i mål nr F3585-21 som 
avser expropriation av Åstorp 113:154. Då kommunen har ett avtalsservitut för 
en ledning som går genom fastigheten så har kommunen fått möjlighet att yttra 
sig över den stämningsansökan som kommunen skickat in. Då det är 
kommunen själv som stämt för att få möjlighet att ta över fastigheten har 
kommunen inga invändningar mot att fastigheten överförs till kommunen och 
avtalsservitutet därmed försvinner.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, kanslichef, 2021-07-30 
Förslag till yttrande 
Meddelande om delgivning och anmodan om yttrande i mål F3585-21 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna yttrandet och översända det till Mark- och 
miljödomstolen i Växjö.  
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att avslå ärendet. 
Åsa Holmén (L) yrkar på att avslå ärendet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens (M) avslagsyrkande med 
bifallsyrkande från Åsa Holmén (L) under proposition och finner att 
ordförandes yrkande bifalles. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning: Den som bifaller 
ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Roger Nielsens (M) yrkande 
röstar Nej. 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster 
vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 135). 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 135, forts 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet och översänder det till Mark- och 
miljödomstolen i Växjö.  
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet).  
 
Expedieras 
Akten 
Mark- och miljödomstolen i Växjö 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

 
Ks § 136 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Jonas Jönsson, kommunchef, informerar om: 

• Hur det har fungerat inom verksamheterna under sommaren 2021 
• Covid-19-läget i Åstorp 
• Rekryteringen av ny socialchef klar 
• Koncernledningsgruppens arbete under hösten 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

 
Ks § 137 
 
Beslut om deltagande i politikerutbildning: Ekonomi och tillitsbaserad 
styrning 
 
Sammanfattning 
En inbjudan om deltagande i en politikerutbildning gällande ekonomi och 
tillitsbaserad styrning har gått ut till samtliga politiker i kommunen. För att 
arvode samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska kunna utgå krävs det att 
varje organ fattar beslut om detta. Utbildningen räknas som en 
heldagsutbildning (ca kl. 9-15:30) och äger rum den 10 september. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen får 
delta i utbildningen samt att arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
utgår i enlighet med arvodesreglementet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen får delta i utbildningen samt att arvode och ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst utgår i enlighet med arvodesreglementet. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

22(44) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 138 
 
Bidrag till samlingslokaler, Hyllinge, Kvidinge och Tingvalla 2021 
Dnr KSFD 2021/121 
 
Sammanfattning 
Bidrag till samlingslokaler ansöks av Tingvalla Bygdegårdsförening, Hyllinge 
Byggnadsförening och Kvidinge Folkets Hus. Räkenskaper (balans- och 
resultaträkning) har inkommit och gåtts igenom för samtliga tre föreningarna. 
Sammanställning har gjorts på ett sådant sätt att alla föreningar följer samma 
uppställning.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 164 
Ansökningshandlingar från Tingvalla Bygdegårdsförening, Hyllinge 
Byggnadsförening och Kvidinge Folkets Hus, samt komplettering från Hyllinge 
Folkets Hus 
Tjänsteskrivelse från controller Annika Tublén 2021-05-31. 
 
Jäv 
Johan Bergqvist (V) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under behandling 
av ärendet. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bidrag till samlingslokaler utbetalas totalt under 2021 
enligt fördelningen nedan, 
Tingvalla Bygdegårdsförening  90.000 SEK 
Hyllinge Byggnadsförening  90.000 SEK 
Kvidinge Folkets Hus   90.000 SEK 
 
I beloppen ovan ingår redan utbetalda á-konto utbetalningar. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bidrag till samlingslokaler utbetalas totalt under 
2021 enligt fördelningen nedan, 
Tingvalla Bygdegårdsförening  90.000 SEK 
Hyllinge Byggnadsförening  90.000 SEK 
Kvidinge Folkets Hus   90.000 SEK 
 
I beloppen ovan ingår redan utbetalda á-konto utbetalningar. 
 
Expedieras: Akten, Ekonomiavdelningen 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 139 
 
Motion (SD) Organisation för skol- och rektorsområden 
Dnr KSFD 2020/267 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden är kommunens största nämnd och nämnden med störst 
budgetram. När kommunen behöver effektivisera är det ofta bildningsnämnden 
som med hänsyn till sin budgetram får spara in på kostnader. 
Sverigedemokraterna anser att bildningsnämnden bör se över sin organisation 
internt, organisatoriskt och för icke-lagstadgad verksamhet för att förvalta 
nämndens medel på ett så bra sätt som möjligt, istället för att spara in på elever 
och lärarkår.  
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari de 
yrkar att: 

• Berörd förvaltning presenterar både muntligt och skriftligt den rådande 
struktur för organisationen gällande skol och rektorsområden för 
kommunstyrelsen och bildningsnämnden 

• Att berörd förvaltning får i uppgift att se över kostnadskalkylen för 
befintlig organisation gällande skol och rektorsområden 

• Att berörd förvaltning får i uppgift att utreda och presentera muntligt 
och skriftligt till kommunstyrelsen och bildningsnämnden, om rådande 
skol och rektorsområden verkligen är det mest verksamhets – och 
kostnadseffektiva alternativ eller om det finns möjlighet till minskad 
organisation 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 165 
Motion (SD) – Organisation för skol- och rektorsområden 
Beslut från Bin 2021-05-26 § 78 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef bildningsförvaltningen 
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 129 
Organisationsgenomlysning från Micajo Ledarskap 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till bildningsnämndens förslag om att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Peter Lindbergs (SD) yrkande under 
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 139, forts 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 140 
 
Motion (SD) – Religiös påverkan mot våra SFI elever 
Dnr KSFD 2020/261 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari de 
yrkar att: 

• Berörd förvaltning får i uppdrag att undersöka och skriftligt presentera 
för kommunstyrelsen och bildningsnämnden om elever i SFI 
utbildningen har utsatts för olämplig religiös påverkan. 

Bildningsnämnden har getts möjlighet att besvara motionen. Vad gäller 
undervisningen på SFI följer denna läroplan för vuxenutbildning och ämnenas 
kursplaner. Med undantag för kunskap om svenska högtider som firas i Sverige, 
är läroplanen fri från religiösa inslag.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 166 
Beslut från Bildningsnämnden § 2021-05-26 § 79 
Tjänsteskrivelse från Katrin Olsson, rektor vuxenutbildning 
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10 
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 130 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till bildningsnämndens beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen.   
 
Peter Lindberg (SD) yrkar i första hand återremiss och i andra hand bifall till 
motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Peter Lindbergs (SD) återremissyrkande under proposition 
mot att avgöra ärendet på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras på 
sammanträdet. 
 
Peter Lindberg (SD) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning: Dem som bifaller att 
ärendet ska avgöras på sammanträdet röstar Ja och den som bifaller att ärendet 
ska återremitteras röstar Nej. 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 140, forts 
 
Votering 
Votering genomförs med upprop och utfaller med 10 ja-röster och 3 nej-röster 
vilket innebär att ärendet ska avgöras på sammanträdet. För att se hur 
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 140). 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Peter Lindbergs (SD) yrkande under 
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.   
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 141 
 
Motion (SD) Effektivisering och mer sammanhållen service 
Dnr KSFD 2020/258 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD), Tony Wiklander (SD), Richard Mattson (SD) och Sten 
Hugosson (SD) väckte för Sverigedemokraterna en motion om ”effektivisering 
och mer sammanhållen service” i motionen förekommer följande sammanfattad 
motivering samt yrkanden: 
I skrivande stunds anstränga ekonomiska situation är ordet effektivisering väl 
använt. Att ständigt kunna förbättra en verksamhet är och ska vara en 
genomgående röd tråd. Dock har ordet en negativ klang när man beklagligt nog 
måste minska verksamheter och/eller dess resurser. Detta är ofta en 
prioriteringsfråga och SD-Åstorp har alltid haft den bestämda linjen att bevara 
kärnverksamheterna utan nedskärningar bland personal. Idag existerar olika 
konstellationer gällande vem som sköter olika tjänster, alltifrån olika typer av 
service till kök men som går under olika förvaltningar, vilket i sin tur 
implicerar att förvaltningschef i sin förvaltning inte har tillhörande 
befogenheter utan styras av byråkratins baksida. Varför ska 
bildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen ha olika 
ansvarsområden för drift och funktion av våra kök? Varför ska 
kommunstyrelsens servicefunktion ha hand om en särskild del inom 
kommunens serviceområde medan tekniska kontoret ha andra, SD-Åstorp 
menar att här finns möjlighet till effektiviseringar. Yrkanden: 

• Att berörda förvaltningar presenterar muntligt och skriftligt ett konkret 
förslag att omorganisera kommunstyrelseförvaltningens servicefunktion 
under tekniska kontoret till kommunstyrelsen 

• Att utifrån första att-satsen, berörd förvaltning får i uppgift att 
presentera ovanstående ärende för politiskt beslut att lägga 
kommunstyrelseförvaltningens servicefunktion under tekniska kontoret 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 167 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-06-04 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-08-31 § 124 
Motion (SD) – Effektivisering och mer sammanhållen service 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anse motionen besvarad med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till motionen.  
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 141, forts 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Peter Lindbergs (SD) yrkande under 
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Rolf Lundqvist (SD) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller 
ordförandes yrkande röstar Ja, den som bifaller Peter Lindbergs (SD) yrkande 
röstar Nej. 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 7 Ja-röster, 3 nej-röster 
och 3 som avstår ifrån att delta i beslutet, vilket innebär att ordförandes yrkande 
bifalles. För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 141). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 142 
 
Motion (M, L, KD) Med barnet i Centrum 
Dnr KSFD 2021/53 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M), Mattias Strand (L), Hans Sundström (KD), Bengt 
Nilsson (M), Bodil Hellberg (L), Linda Arenhag (KD), Roger Nielsen (M), 
Mattias Jonsäter (L), Nils-Göran Nilsson (KD) väckte för Åstorpsalliansen (M, 
L, KD) en motion med följande sammanfattad motivering samt yrkanden:  
I september 2019 lanserades Tryggare Åstorp, som i dagsläget har fem delmål, 
varav Alliansen vill belysa det första ”att alla barn får en trygg uppväxt”. Vi har 
utmaningar i Åstorps kommun, flera barn går inte ut grundskolan med betyg för 
att kunna söka gymnasieskola, flera barn växer upp med missbruk och båld 
inom familjen. Flera barn bor i en familj som har skulder hos kronofogden eller 
skuldsanering. Vi måste verkligen göra allt som står i vår makt för att nå målet 
att ”alla barn får en trygg uppväxt”. Vi bör på ett bättre vis ha barnet i centrum 
när vi agerar i förvaltningar och inom politiken. Vi måste förbättra samverkan 
mellan förvaltningarna sinsemellan, kommuninvånare, ideella föreningar, 
byggbolag, politik och så vidare 
Yrkanden: 

• Att synliggöra delmålet ”att alla barn får en trygg uppväxt” under 
programförklaringen ”Tryggare Åstorp” 

• Att en uppföljning och rapportering sker en gång i halvåret till 
kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden. Denna 
rapportering bör bestå minst av en handlingsplan, som visar genomförda 
och planerade åtgärder 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 168 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-06-04 
Motion (M, L, KD) – med barnet i centrum 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-02-22 § 25 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till motionen. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens (M) yrkande med 
bifallsyrkande från Peter Lindberg (SD) och Nils-Göran Nilsson (KD) under 
proposition och finner att Roger Nielsens (M) yrkande bifalles. 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 142, forts 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 143 
 
Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Axelsson (L) - Gör översyn av 
luftkonditioneringen i våra äldreboenden och trygghetsboenden 
Dnr KSFD 2018/281 
 
Sammanfattning 
Liberalerna väckte en motion i kommunfullmäktige 2018-09-11. I motionen 
framgår följande: Årets sommarmånader har varit ovanligt varma och 
temperaturer över 25 grader har varit mer regel än undantag. Värmen går in i 
husen och gör innertemperaturen hög.  
Det brister i luftkonditioneringssystemen på våra äldreboenden och 
trygghetsboenden. Då lägenheterna är små och oftast har fönster bara på en sida 
av byggnaden så går det inte att öppna tvärdrag och på så sätt ventilera 
lägenheten. Därför måste det finnas väl fungerande luftkonditionering. Boende 
i våra äldreboenden och trygghetsboende är gamla och sköra och klarar värmen 
sämre än yngre och friska. 
Boenden med undermålig ventilation har inte ens fläktar att ta till utan som 
anhörig rekommenderas du att själv skaffa fläkt till din anhöriges lägenhet. 
Personalen måste jobba på i värmen, se till och kontrollera att den boende får i 
sig vätska och försöka i övrigt hjälpa dem att svalka sig i värmen. Liberalerna 
yrkar att en översyn av äldreboendenas och trygghetsboendenas 
luftkonditionering snarast görs och att undermåliga luftkonditioneringssystem 
åtgärdas så att det även i extrema väderförhållanden är bra innertemperatur. 
  
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-02 § 155 
Protokoll från Socialnämnden 2021-05-20 § 63 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-01-07 § 14 
Skrivelse från Mikael Fors, VD för Björnekulla fastighets AB 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2018-09-24 
Tjänsteskrivelse från Jesper Hansen, servicechef 
Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Axelsson (L) 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till motionen. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till motionen.  
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Åsa Holméns (L) yrkande med 
bifallsyrkande från Nils-Göran Nilsson, Roger Nielsen (M), och Paul Ericsson 
(M) under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 143, forts 
 
Paul Ericsson (M) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller 
ordförandes yrkande om att avslå motionen röstar Ja och den som bifaller 
Roger Nielsens (M) m.fl. bifallsyrkande till motionen röstar Nej. 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 ja-röster, 5 nej-röster och 
3 som avstår ifrån att delta i beslutet. Då voteringen utfaller oavgjort avgör 
ordförandes utslagsröst vilket innebär att kommunstyrelsen bifaller ordförandes 
avslagsyrkande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet). 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 144 
 
Medfinansiering Leaderprojekt; Söderåsen 2.0 för åren 2022 - 2023 
Dnr KSFD 2021/144 
 
Sammanfattning 
Söderåsenkommunerna har samarbetat gällande besöksnäringen och utveckling 
av destinationen under många år. Under 2018 tog kommunerna ett beslut om att 
göra en utökad och långsiktig satsning på Söderåsen som destination. Detta 
genom att de fyra Söderåsenkommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp 
tillsammans med Söderåsens nationalpark sökte och beviljades medel till 
projektet Destination Söderåsen av Leader Skåne Nordväst med Öresund. Det 
beviljade pågående Leaderprojektet sträcker sig till och med 31 oktober 2021.  
Åstorps kommun har sedan tidigare beslutat att medfinansiera Leader 
Nordvästra Skåne med Öresund för åren 2022 – 2023. För varje Leaderprojekt 
krävs offentlig medfinansiering vilket ger att projektet Söderåsen 2.0, behöver 
Åstorps kommuns medfinansiering. Åstorps kommuns medfinansiering för åren 
projektet är totalt 193 943 kronor för 2022 – 2023, enligt kalkyl nedan.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 159 
Tjänsteskrivelse 2021-06-07, Susann Cardell 
Projektplan Söderåsen 2.0 klar 
Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-04-04 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att besluta att medfinansiera Söderåsen 2.0 med 193 943 
kronor fördelat på två år, 2022–2023, förutsatt att de tre andra kommunerna på 
Söderåsen, Bjuv, Klippan och Svalöv gör detsamma.  
Medfinansiering av Söderåsen 2.0 om 193 943 kronor inarbetas och avsätts i 
budget 2022 och 2023.  
 
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 beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Söderåsen 2.0 med 193 943 
kronor fördelat på två år, 2022–2023, förutsatt att de tre andra kommunerna på 
Söderåsen, Bjuv, Klippan och Svalöv gör detsamma. Medfinansiering av 
Söderåsen 2.0 om 193 943 kronor inarbetas och avsätts i budget 2022 och 2023.  
 
Expedieras: Akten, Näringslivsutvecklare, Budgetberedningen 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 145 
 
Medfinansiering av YH acceleratorn inom Familjen Helsingborg  
Dnr KSFD 2021/135 
 
Sammanfattning 
YH-acceleratorn är ett regionalt test- och utvecklingsprojekt som finansierats 
av projektmedel från Familjen Helsingborg under projekttiden mars 2020 och 
till och med december 2021. Som projektägare står nätverket för Näringslivs- 
och destinationsutveckling och Arbetsmarknadsförvaltingen i Helsingborgs 
stad. Yrkeshögskoleutbildningar är en utbildningsform (1–2-åriga utbildningar 
och kortare kurser) där över 90 % har anställning året efter examen, enligt de 
senaste årens statistik från Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH.  
Målet med YH-acceleratorn är att förenkla för företag och offentliga 
arbetsgivare att hitta rätt kompetens och stärka möjligheterna till utbildning i 
regionen. Gemensamt bidrar samtliga kommuner inom Familjen Helsingborg 
till att permanenta en delregional matchningsfunktion med uppdrag att 
upprätthålla en hög volym av YH-utbildningsplatser. Den totala kostanden för 
YH-acceleratorn från 2022 är 1 000 000 kronor. Åstorp kommuns kostnad 
enligt fördelningsnyckel inom Familjen Helsingborg: 44 000 kronor beräknat 
på antal invånare 15 940 = 4,4 % av Familjen Helsingborgs totala befolkning.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-02 § 152 
Tjänsteskrivelse Susann Cardell 2021-05-24 
YH acceleratorn Familjen Helsingborg 2021-05-20 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att besluta om en fortsatt satsning på gemensam YH-
accelerator inom Familjen Helsingborg, till en kostnad av 44 000 kronor 
årligen, från och med 2022, enligt fördelningsnyckeln i Familjen Helsingborg.  
Ärendet hänskjuts till budget 2022. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Beslutar att fortsatt satsa på gemensam YH-accelerator inom Familjen 
Helsingborg, till en kostnad av 44 000 kronor årligen, från och med 2022, 
enligt fördelningsnyckeln i Familjen Helsingborg. 
Ärendet hänskjuts till budget 2022. 
 
Expedieras: Akten, Näringslivsutvecklare, Budgetberedningen 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 146 
 
Väckt ärende av Rolf Lundqvist (SD) – Om inhibering av rekrytering och 
anställande av avdelningschef för arbetsmarknadsenheten 
Dnr KSFD 2021/118 
 
Sammanfattning 
Rolf Lundqvist (SD) väckte ett ärende på Kommunstyrelsens sammanträde 
2021-05-05 om att uppdra åt berörd förvaltning att inhibera rekrytering och 
anställande av avdelningschef för arbetsmarknadsenheten så att denna tjänst 
försvinner. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 172  
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-06-04 
Väckt ärende av Rolf Lundqvist (SD) 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anse det väckta ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till det väckta ärendet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Peter Lindberg (SD) under proposition och 
finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Peter Lindberg (SD) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller 
ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Peter Lindbergs (SD) 
yrkande röstar Nej.  
 
Votering 
Votering genomförs med upprop och utfaller med 9 ja-röster och 4 nej-röster 
vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. För att se hur ledamöterna 
röstat, se omröstningsbilaga (§ 146). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser det väckta ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen.  
 
Expedieras 
(8) Akten 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 147 
 
Ärende från Bildningsnämnden  om att utreda tillagningskök på 
Haganässkolan och Tingdalsskolan 
Dnr KSFD 2018/319 
 
Sammanfattning 
Bodil Hellberg (L) väckte ett ärende i Bildningsnämnden om Tillagningskök på 
Haganässkolan och Tingdalsskolan där hon yrkade att Projektledare Petruska 
Rogmark i sitt arbete med att planera för nybyggnad av Haganässkolan och 
ombyggnad, alternativt nybyggnad av Tingdalsskolan ska få i uppgift att utreda 
möjligheten att bygga tillagningskök på skolorna.  
I bildningsnämnden 2018-10-17 § 69 beslutade nämnden att skicka ärendet till 
kommunstyrelsen som ansågs vara korrekt instans för att behandla ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 175 
Protokoll från Bildningsnämnden 2018-10-17 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-05-20 
Protokoll från Kommunfullmäktige gällande Centralkök 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe 
Väckt ärende 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att avvisa ärendet då kommunstyrelsen inte råder över 
bildningsnämnden och dess förvaltning. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avvisar ärendet då kommunstyrelsen inte råder över 
bildningsnämnden och dess förvaltning. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
Bildningsnämnden 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 148 
 
Begäran från Kultur- och fritidsnämnden avseende anslag till Fritidsbank 
2021 
Dnr KSFD 2021/127 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med en begäran avseende ett anslag 
om 175 tkr (60 tkr för hyra och 115 tkr för personal) för att starta upp 
fritidsbanken från och med oktober månad 2021. Investeringsmedel har 
beviljats för året men inga driftmedel. Begäran har inkommit till 
kommunstyrelsen utanför den ordinarie budgetprocessen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-02 § 151 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-12 § 39 
Tjänsteskrivelse från Bengt Nordén, tf. kultur- och fritidschef 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att avslå begäran och att hänskjuta ärendet till 
budgetberedningen för att hanteras i samband med budget 2022. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att återremittera ärendet till Kultur- och 
fritidsnämnden för att se över om man kan driva Fritidsbanken på ett 
annorlunda/mer kostnadseffektivt sätt. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) återremissyrkande mot att avgöra 
ärendet på sammanträdet under proposition och finner att ärendet ska 
återremitteras. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till KFN för att se över om man kan 
driva Fritidsbanken på ett annorlunda/mer kostnadseffektivt sätt. 
 
Expedieras 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 149 
 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av 
distansdeltagande 
Dnr KSFD 2021/124 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2020 att medge att nämnderna får 
hålla sammanträden på distans och regler härom skrevs in i samtliga 
reglementen. Nämnderna har därefter antagit egna rutiner vad gäller 
distansdeltagande där det står inskrivet när en förtroendevald ska meddela om 
man önskar att delta på distans och under vilka förutsättningar detta får ske. Det 
har framkommit önskemål från kommunfullmäktiges presidium om att även 
arbetsordningen ska precisera under vilka förutsättningar som deltagande på 
distans får ske samt vilket ansvar som åligger den förtroendevalde när man 
deltar på distans.  
 
Tilläggen består bland annat av vilken teknik som ska användas när man 
kopplar upp sig till sammanträdet, tidsspann för när ett deltagande på distans 
ska meddelas kansliet samt vilka ledamöter som bör delta på sammanträdet 
fysiskt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-02 § 154 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-05-04 
Förslag på tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anta tilläggen till 
kommunfullmäktiges arbetsordning enligt tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att ändra texten i revideringen från ”Det är inte 
tillåtet att koppla upp sig till sammanträdet via mobiltelefon på grund av risken 
för att kommunallagens krav på ljud- och bildöverförening inte uppfylls” till 
”Det är inte tillåtet att koppla upp sig via en plattform som gör att ledamoten 
inte kan delta på ett sätt som uppfyller kommunallagens krav”. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) ändringsyrkande. 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) ändringsyrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens (M) yrkande med 
bifallsyrkande från Peter Lindberg (SD) och Paul Ericsson (M) och finner att 
Roger Nielsens (M) yrkande bifalles. 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 149, forts 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta tilläggen till 
kommunfullmäktiges arbetsordning med ändring av i revideringen från ”Det är 
inte tillåtet att koppla upp sig till sammanträdet via mobiltelefon på grund av 
risken för att kommunallagens krav på ljud- och bildöverförening inte uppfylls” 
till ”Det är inte tillåtet att koppla upp sig via en plattform som gör att ledamoten 
inte kan delta på ett sätt som uppfyller kommunallagens krav”. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 150 
 
Delegationsärenden 
Delegationsbeslut 2021-05-15 till 2021-06-14 
Delegationsbeslut 2021-06-15 till 2021-07-14 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar delegationsärendena till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 151 
 
Anmälningsärenden 
KSFD 2018/151, Dom 2021-06-03 från Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 
2020-01-27, § 21 avseende överklagat Kommunfullmäktige beslut 2020-01-27, 
§ 27. Förvaltningsrätten upphäver det överklagande beslutet. 
 
KSFD 2018/151, Hemställan 2021-06-03 om att dom med Mål nr 2194-20 
hålls tillgänglig på kommunhuset under tiden 10 juli - 8 juli 
 
KSFD 2020/10, Dom 2021-05-26 från Förvaltningsrätten i Malmö i mål nr 
13728-20, avseende överklagat kommunstyrelsebeslut 2020-10-07, § 235. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
KSFD 2020/10, Dom 2021-05-26 från Förvaltningsrätten i Malmö i mål nr 
14055-20, avseende överklagat kommunfullmäktige beslut 2020-10-26, § 161. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
 
KSFD 2020/42, Dom 2021-06-16 från Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 
3202, avseende överklagat Kommunfullmäktige beslut 2020-02-24, § 42. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandena 
 
KSFD 2020/112, Dom 2021-07-07 från Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 
6342-21 avseende överklagat Kommunfullmäktigebeslut 2020-11-27 § 185. 
Förvaltningsrätten avvisar överklagandet. 
 
KSFD 2021/89, Protokoll NSR AB Årsstämma 2021-05-07 §§ 1-15 
 
KSFD 2021/89, Protokoll NSR AB, bolagsstämma Vera Park Circularity AB 
2021-05-07 §§ 1-14 
 
KSFD 2021/89, Protokoll Delegationsmöte 2. 2021-04-29 §§  
 
KSFD 2021/89, Protokoll Styrelsemöte 2. NSR AB. 2021-04-30 
 
KSFD 2021/89, Protokoll delegationsmöte nr 3. 2021-05-27 
 
KSFD 2021/89, Protokoll från NSR AB styrelsemöte 4/2021, 2021-05-28 §§ 
46-60 
 
KSFD 2021/142, Protokoll fört vid årsstämma i Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp AB (NSVA AB) 2021-05-21, §§ 1-12 
 
KSFD 2021/89, Protokoll nr 2/2021 Ekonomiska och Tekniska delegationen i 
NSR AB  
2021-04-29, §§ 1-17 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

 
Ks § 151, forts 
 
KSFD 2021/89, Protokoll Styrelsemöte 2/2021 med styrelsen i NSR AB 2021-
04-30, §§ 20-38 
 
KSFD 2021/149, Månadsrapport NSVA – Maj månad 
 
KSFD 2021/156, Vägledning för kommunerna områdesbegränsning EBO - 
2021 
 
KSFD 2021/157, Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioner avseende 
förbundsavgift år 2022 till Sveriges Kommuner och Regioner 
 
KSFD 2021/162, Information från Skånetrafiken om tidtabellskifte hösten 2021 
 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-02 
 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar anmälningsärendena till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2021-08-11 

Ks § 152 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åsa Holmén (L) – om avrapportering 
kring VA-projekt på Maglaby/Högalid, Kärreberga 
Dnr KSFD 2021/172 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) väcker ett övrigt ärende angående processen kring inkoppling 
av VA på Maglaby, Högalid och tidigare projekt Kärreberga. 
I ärendet yrkas på en redovisning av: 

• Ange antalet fastigheter per område som saknar inkoppling på VA-
nätet.  

• Ange hur många fastigheter som är föremål för vite för att de inte har 
kopplat in sig på VA-nätet.  

• Delge tidsplan för inkoppling och ev. vitesutbetalning.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 



Kommunstyrelsen 
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Åstorpsalliansen 
Reservation 
2021-08-11 

§ 132 Yttrande i mål 5765–21 avseende överklagan av 
Årsredovisning 2020  
 

Vi har ett ansvar som politiker att förvalta och utveckla Åstorps kommun. Att vi då, i 
den rollen, gör allt vi kan för att följa de lagar och regler som finns är självklart. Lika 
självklart är det att det kan ske misstag. Det detta inte innebär är att vi ska ljuga 
medvetet i våra svar till förvaltningsrätten, utan vi måste beskriva det som verkligen 
hänt. Här väljer de styrande att faktiskt ljuga i svaret och det finner vi allvarligt, därför 
reserverar vi oss mot beslutet. 

Åstorpalliansen yrkade på att följande text skulle ingå i svaret till förvaltningsrätten: 
 
Alliansen delar den klagandes uppfattning att Linda–Marie Camper var närvarande 
från starten på mötet och skulle gått in som tjänstgörande ersättare före Florian 
Bobocea.  
Vad gäller yrkandet så delar Alliansen den klagandes uppfattning om att det blev 
väldigt rörigt i hur det gick till med yrkandet, huruvida det var ändringsyrkande eller 
tilläggsyrkande etc. Alliansen anser även att Roger Nielsens yrkande borde kommit 
först i propositionsordningen. 
Det genomfördes ajourneringar som inte har antecknats i protokollet.  
Mot bakgrund av ovan anfört lämnar vi över ärendet till förvaltningsrätten för 
avgörande om huruvida vi uppfyllt kraven i kommunallagen. 
 

Då våra yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet. 

 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-11. 
 
 
Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 
 
 



 
 

Åstorpsalliansen 
Reservation 
2021-08-11 

§ 132 Yttrande till Mark- och miljödomstolen över stämning gällande 
expropriation avseende fastigheten Åstorp 113:154, Åstorp (Mål 
F3585-21) 
 

Återigen agerar kommunen i fel ordning, det har påbörjats en process som ännu inte 
har beslutats om i fullmäktige. Det borde vara lätt att göra rätt i frågor som dessa, det 
vill säga att inte föregå beslut i kommunfullmäktige. Det finns en beslutsgång för 
frågor som denna av en anledning och denna måste börja följas för att vi inte ska 
hamna i de här situationerna gång på gång.   
 

Åstorpalliansen yrkade på att: 
 
Avslag. 
 

Då våra yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet. 

 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-11. 
 
 
Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 
 
 



 
 

Åstorpsalliansen 
Reservation 
2021-08-11 

§ 155 Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Axelsson (L) avseende att 
göra översyn av luftkonditioneringen i våra äldreboenden och 
trygghetsboenden. 

 

Efter den varma sommaren 2018 skrev vi motionen om att skapa förutsättningar för en 
bättre inomhusmiljö för vår äldre på kommunens olika boende även under 
sommartiden då temperaturen kan bli hög. Vi ville ha en genomlysning om hur 
situationen ser ut och vilka åtgärder som behöver vidtas för att få till en fungerande 
boendemiljö med en dräglig inomhustemperatur.  

Motionen fick vänta på beredning och sent omsider våren 2020 började social- och 
kommunstyrelseförvaltningen att undersöka motionens intentioner.  

Det är inte rimligt att motionsbehandlingen drar ut på tiden och sedan väljer de 
styrande att avslå motionen.  Det är tydligen inte på sin plats att se över 
inomhusmiljön för våra äldre och vidta åtgärder. 

Tack vare att vi har uppmärksammat behoven så kunde äntligen Socialnämnden 
beställa en kylanläggning till Vidåsen i juni månad 2021. Men det har tydligen inte 
med motionen att göra eftersom det protokollet och beslutet inte finns med i 
handlingarna till detta ärendet.  

Motionens avslås, de styrande anser att det kostar för mycket att vidta åtgärder och 
fortsätta installera anläggningar som håller nere inomhustemperaturen på våra 
särskilda boende och trygghetsboende.   

Åstorpalliansen yrkade på att: 
 
Bifall till motion.   
 

Då våra yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet. 

 
 
Kommunstyrelsen 2021-08-11. 
 
 
Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 
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