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Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 22 
februari 2021 klockan 18:30 för behandling av följande ärenden:  
 

1. Kommunfullmäktiges öppnande 
2. Godkännande av kallelse 
3. Upprop av ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare 
4. Godkännande av föredragningslista 
5. Val av två ledamöter att justera protokollet samt beslut om tidpunkt 

och plats för protokollets justering 
6. Eventuella avsägelser/val 
7. Eventuella nyinkomna frågor 
8. Eventuella nyinkomna interpellationer 
9. Utbetalning partistöd 2021 
10. Motion (L) från Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) - "Nu är det 

Hyllinges tur" om skötselplan för det forna tegelbruksområdet och 
gruvområdet med information i Hyllinge 

11. Motion (M, L, KD) Sätt upp kameror på våra stationer - nu! 
12. Eventuella nyinkomna motioner 
13. Anmälningar/delgivningar 

 
Bitten Mårtensson Merih Özbalci 
Ordförande Kommunsekreterare  
 
Kallelsen med handlingarna finns på kommunens webbsida, www.astorp.se/kf 
och på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp från den 15 februari.  
 
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, men beakta följande: 
 
 
Med anledning av rådande situation med covid-19 vill vi betona de allmänna 
rekommendationer som råder i landet och som ni kan läsa mer om på 
www.krisinformation.se  

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

• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus 
• Undvik sociala kontakter om du är över 70 år 

För att sprida ut de som är närvarande i salen kommer allmänheten placeras 
uppe på balkongen. Vi ser gärna att ni använder handspriten som finns 
utplacerade på flera ställen i lokalerna. Följ anvisningarna som ges vid mötet. 

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

mailto:kommunstyrelseforvaltningen@astorp.se


 
 

 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-02-22 
Datum för anslagets uppsättande 2021-02- 
Datum för anslagets nedtagande 2021- 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
    
    
    

Underskrift Merih Özbalci 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-02-22 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 –  
Ajournering  

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Merih Özbalci, administrativ 

chef, §§  
Jonas Jönsson, 
kommunchef, §§  
 

 

Utses att justera   
Plats och tid  

      
      
      

Sekreterare Merih Özbalci §§ 15- 
   

 
 
   

     
Ordförande Bitten Mårtensson (S)   

   
 
 
 

  

  

  
      

Justerande   
 

 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-22 
 

 
Paragraf Ärende 
Kf § 15  Godkännande av kallelse 
Kf § 16  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 17  Eventuella avsägelser/val 
Kf § 18  Eventuella nyinkomna enkla frågor 
Kf § 19  Eventuella nyinkomna interpellationer 
Kf § 20  Utbetalning av partistöd 2021 
Kf § 21  Motion (L) från Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) - "Nu är 

det Hyllinges tur" om skötselplan för det forna tegelbruksområdet 
och gruvområdet med information i Hyllinge 

Kf § 22  Motion (M, L, KD) – Sätt upp kameror på våra stationer nu! 
Kf § 23  Eventuella nyinkomna motioner 
Kf § 24  Anmälningar/delgivningar 
FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-22 
 

 

  N
är

va
ro

 

  

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)         
Annica Vink (C)        
Åsa Holmén (L)         
Hans Sundström (KD)        
Ronny Sandberg (S)        
Johan Bergqvist (V)        
Maria Gottschalk (-)        
Jan Karlsson (M)        
Murat Özbalci (C)        
Mattias Jonsäter (L)        
Isabella Dzanko (S)        
Peter Lindberg (SD)        
Martin Sjöström (M)        
Ioana Cimpoeru (S)        
Richard Mattson (SD)        
Joakim Sandberg (M)        
Menaid Nocic (S)         
Sten Hugosson (SD)        
Roger Nielsen (M)        
Lennart Fredriksson (S)        
Nikki Arvidsson (SD)         
Othman Al Tawalbeh (S)        
Rolf Lundqvist (SD)         
Gun Friberg (S)        
Marcus Möller (SD)         
Dafina Lugici (S)        
Anna-Lena Olsson (SD)         
Anton Holmberg (SD)        
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.  
ej § 10 

       

Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf.        
Bitten Mårtensson (S) ordf.         
        

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  
och ersättare samt omröstningsbilaga 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-22 
 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

  

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Patrik Selemba        
Amelie Stenqvist        
Ulf Söderström        
        
(C)        
Ebba Kroon        
Bertil Wemmert        
        
(L)        
Bodil Hellberg         
Monica Glans        
        
(KD)        
Barbro Nielsen        
Nils-Göran Nilsson        
        
(S)        
Mikael Mårtensson         
Linda-Marie Camper        
Florian Bobocea         
Kerstin Andersson        
Richard Ridwall        
        
(V)        
Gunilla Pellinen        
Sven Ohlsson        
        
(SD)        
Marika Lindberg         
Jan Hennicks (-)         
Glehn Edman        
Tony Wiklander        
Harri Rosqvist         
        
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-22 
 

Kf § 15 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
9 februari 2021 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 12 februari 
2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 

Ärende 2 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-22 
 

Kf § 16 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
  
 

Ärende 4 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-22 
 

Kf § 17 
 
Eventuella avsägelser/val  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Ärende 6 





Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-22 
 

Kf § 18 
 
Eventuella nyinkomna frågor 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 

Ärende 7 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-22 
 

Kf § 19 
 
Eventuella nyinkomna interpellationer 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Ärende 8 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-22 
 

Kf § 20 
 
Utbetalning av partistöd 2021 
Dnr KSFD 2020/71 
 
Sammanfattning 
I enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska beslut om att betala 
ut partistöd fattas av fullmäktige minst en gång per år. Stödet ska 
uteslutande användas till den partiverksamhet som är knuten till Åstorps 
kommun. Mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 
december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Det parti som får partistöd ska utse en 
särskild granskare som ska granska om redovisning ger en rättvisande bild 
av hur mottagaren har använt partistödet.  
 
Samtliga partier har inkommit med en redovisning för 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-02-03 § 26 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 § 17 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2021-01-05 
Redovisning av partistöd för Centerpartiet 
Redovisning av partistöd för Vänsterpartiet 
Redovisning av partistöd för Sverigedemokraterna 
Redovisning av partistöd för Moderaterna 
Redovisning av partistöd för Liberalerna 
Redovisning av partistöd för Kristdemokraterna 
Redovisning av partistöd för Socialdemokraterna 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

Ärende 9 
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Kommunstyrelsen 11(21)

PROTOKOLL
2021-02-03

Ks §26

Utbetalning av partistöd 2021
Dnr KSFD 2020/71

Sammanfattning
I enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska beslut om att betala ut
partistöd fattas av fullmäktige minst en gång per år. Stödet ska uteslutande
användas till den partiverksamhet som är knuten till Åstorps kommun.
Mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin. Redovisningen ska avse perioden l januari -31 december och ges
in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Det
parti som får partistöd ska utse en särskild granskare som ska granska om
redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.
Samtliga partier har inkommit med en redovisning för 2019.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 § 17
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2021-01-05
Redovisning av partistöd för Centerpartiet
Redovisning av partistöd för Vänsterpartiet
Redovisning av partistöd för Sverigedemokraterna
Redovisning av partistöd för Moderaterna
Redovisning av partistöd för Liberalerna
Redovisning av partistöd för Kristdemokraterna
Redovisning av partistöd för Socialdemokraterna

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd ska
betalas ut till samtliga partier under 2021 i enlighet med reglementet för
kommunalt partistöd.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd ska betalas
ut till samtliga partier under 2021 i enlighet med reglementet för kommunalt
partistöd.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

^-'
(1) Justerande? signatur (2) Justerandes signatur

^-v

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-01-20

KsAu § 17

Utbetalning av partistöd 2021
Dnr KSFD 2020/71

Sammanfattning
I enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska beslut om att betala ut
partistöd fattas av fullmäktige minst en gång per år. Stödet ska uteslutande
användas till den partiverksamhet som är knuten till Åstorps kommun.
Mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin. Redovisningen ska avse perioden l januari -31 december och
ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.
Det parti som får partistöd ska utse en särskild granskare som ska granska om
redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.
Samtliga partier har inkommit med en redovisning för 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Merih Ozbalci, administrativ chef, 2021-01-05
Redovisning av partistöd för Centerpartiet
Redovisning av partistöd för Vänsterpartiet
Redovisning av partistöd för Sverigedemokraterna
Redovisning av partistöd för Moderaterna
Redovisning av partistöd för Liberalerna
Redovisning av partistöd för BCristdemokratema
Redovisning av partistöd för Socialdemokraterna

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att partistöd ska betalas ut till samtliga partier
under 2021 i enlighet med reglementet för kommunalt partistöd.

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

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd ska
betalas ut till samtliga partier under 2021 i enlighet med reglementet för
kommunalt partistöd.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

^g>
Justerandes signatur

/^~
Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelseförvaltningen  1(2) 

Administrativa enheten 
 

Merih Özbalci 
Administrativ chef 
042 – 640 13  
Merih.ozbalci@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Utbetalning av partistöd 2021 
Dnr KSFD 2020/71 
 
Sammanfattning 
I enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska beslut om att betala ut 
partistöd fattas av fullmäktige minst en gång per år. Stödet ska uteslutande användas till 
den partiverksamhet som är knuten till Åstorps kommun. Mottagare av partistöd ska 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 
december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens 
utgång. Det parti som får partistöd ska utse en särskild granskare som ska granska om 
redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.  
Samtliga partier har inkommit med en redovisning för 2019.  
 
Förslag till beslut 
Partistöd ska betalas ut till samtliga partier under 2021 i enlighet med reglementet för 
kommunalt partistöd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2021-01-15 
Redovisning av partistöd för Centerpartiet 
Redovisning av partistöd för Vänsterpartiet 
Redovisning av partistöd för Sverigedemokraterna 
Redovisning av partistöd för Moderaterna 
Redovisning av partistöd för Liberalerna 
Redovisning av partistöd för Kristdemokraterna 
Redovisning av partistöd för Socialdemokraterna 
 
Ärendet 
I reglementet och kommunallagen framgår det att fullmäktige har att besluta om 
utbetalning av partistöd varje år. Nivån för partistödet har beslutats av 
kommunfullmäktige i reglementet för kommunalt partistöd och justeras upp med KPI 
förra årets medel. Längst ner i tjänsteskrivelsen har en beräkning av partistödet infogats  
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-01-15 
Version  2 
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Administrativa enheten 
 

Då det inte finns några formkrav i reglementet eller i lagen beaktas inte innehållet från 
tjänstemannahåll. Därför föreligger det heller inga hinder för fullmäktige att ta beslut 
om utbetalning av partistöd till samtliga partier i enlighet med reglementet. 
 
Årsmedel för KPI 2020 har fastställs 2021-01-15 vilket innebär att partistöd fördelas 
enligt nedan. 
 

Kommunalt partistöd  
    
Grundstöd 20 000   
Mandatstöd 16 500   
KPI bas (2013) 314,06   

KPI 2019 335,92 
(*Årsmedel jan-nov 2020, 
SCB) 

    
    
Parti Mandat Basstöd KPI-justerat 
Moderata Samlingspartiet 6 119 000 127 283 
Centerpartiet 2 53 000 56 689 
Liberalerna 2 53 000 56 689 
Kristdemokraterna 1 36 500 39 041 
Socialdemokraterna 10 185 000 197 877 
Vänsterpartiet 1 36 500 39 041 
Sverigedemokraterna 9 168 500 180 228 
Summa: 31 651 500 696 848 

 
 
 
 
 
Merih Özbalci 
 
Expedieras till: 
Administrativa enheten 
Ekonomiavdelningen 
 























Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-22 
 

Kf § 21 
 
Motion (L) från Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) - "Nu är det 
Hyllinges tur" om skötselplan för det forna tegelbruksområdet och 
gruvområdet med information i Hyllinge 
Dnr KSFD 2017/342 
 
Sammanfattning 
Motion har inkommit från Åsa Holmén och Bodil Hellberg (L). I denna 
menar motionärerna att Kvidinge fått en Pågatågsstation, cykelled, 
gatuombyggnad och naturreservatet Prästamarken. I Nyvång är 
Nyvångshögen igång att rustas upp och Åstorp har sitt Åstorp 2.0 samt 
naturreservatet Kalvahagen och det framtida stenbrottet.  
Satsningar har uteblivit i Hyllinge, trots dess intressanta historia. 
 
Därför yrkas:  
Att kommunen upprättar en aktuell skötselplan för det forna 
tegelbruksområdet och gruvområdet tillsammans med publik information 
om tegeltillverkningen och kolbrytningen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-02-03 § 28 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03 § 9 
Tjänsteskrivelse från Teknisk chef, Jörgen Wallin, 2020-09-10 
Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige § 154 Motion (L) – ”Nu 
är det Hyllinges tur” 2017-10-30 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras 
Akten 

Ärende 10 
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PROTOKOLL
2021-02-03

Ks §28

Motion (L) från Åsa Holmen (L) och Bodil Hellberg (L) - "Nu är det
Hyllinges tur" om skötselplan för det forna tegelbruksområdet och
gruvområdet med information i Hyllinge
Dnr KSFD 2017/342

Sammanfattning
Motion har inkommit från Åsa Holmen och Bodil Hellberg (L). I denna menar
motionärerna att Kvidinge fått en Pågatågsstation, cykelled, gatuombyggnad
och naturreservatet Prästamarken. I Nyvång är Nyvångshögen igång att mstas
upp och Åstorp har sitt Åstorp 2.0 samt naturreservatet Kalvahagen och det
framtida stenbrottet.
Satsningar har uteblivit i Hyllinge, trots dess intressanta historia.

Därför yrkas:
Att kommunen upprättar en aktuell skötselplan för det forna tegelbruksområdet
och gmvområdet tillsammans med publik information om tegeltillverkningen
och kolbrytningen.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03 § 9
Tjänsteskrivelse från Teknisk chef, Jörgen Wallin, 2020-09-10
Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige §154 Motion (L) - "Nu är
det Hyllinges tur" 2017-10-30

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Åsa Holmen (L) yrkar bifall till motionen.
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till motionen
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Åsa Holmen (L),
Anton Holmberg (SD) och Roger Nielsen (M) under proposition och firmer att
detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

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

^-
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-01-07

KsAu § 9

Motion (L) från Åsa Holmen (L) och Bodil Hellberg (L) - "Nu är det
Hyllinges tur" om skötselplan för det forna tegelbruksområdet och
gruvområdet med information i Hyllinge
DnrKSFD2017/342

Sammanfattning
Motion har inkommit från Åsa Holmen och Bodil Hellberg (L). I denna menar
motionärerna att Kvidinge fått en Pågatågsstation, cykelled, gatuombyggnad
och naturreservatet Prästamarken. I Nyvång är Nyvångshögen igång att rustas
upp och Åstorp har sitt Åstorp 2.0 samt naturreservatet Kalvahagen och det
framtida stenbrottet.

Satsningar har uteblivit i Hyllinge, trots dess intressanta historia.

Därför yrkas:
Att kommunen upprättar en aktuell skötselplan för det forna
tegelbruksområdet och gruvområdet tillsammans med publik information om
tegeltillverkningen och kolbrytningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Teknisk chef, Jörgen Wallin, 2020-09-10
Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige § 154 Motion (L) - "Nu är
det Hyllinges tur" 2017-10-30

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Åsa Holmen (L) yrkar bifall till motionen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

;^
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

a-
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Kommunfullmäktige 
 
Motion (L) - Nu är det Hyllinges tur 
Dnr KSFD 2017/342 
 
Sammanfattning 
Motion har inkommit från Åsa Holmén och Bodil Hellberg (L). I denna 
menar motionärerna att Kvidinge fått en Pågatågsstation, cykelled, 
gatuombyggnad och naturreservatet Prästamarken. I Nyvång är 
Nyvångshögen igång att rustas upp och Åstorp har sitt Åstorp 2.0 samt 
naturreservatet Kalvahagen och det framtida stenbrottet.  
 
Satsningar har uteblivit i Hyllinge, trots dess intressanta historia. 
 
Därför yrkas:  

- Att kommunen upprättar en aktuell skötselplan för det forna 
tegelbruksområdet och gruvområdet tillsammans med publik 
information om tegeltillverkningen och kolbrytningen.  

 
Beaktande av barnperspektivet 
[X] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

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

barn 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Teknisk chef, Jörgen Wallin, 2020-09-10 
Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige § 154 Motion (L) – ”Nu 
är det Hyllinges tur” 2017-10-30 
 
Ärendet 
Hyllinge växte fram under 1890-talet runt en kolgruva. I början av 1900-
talet hade gruvan sin storhetstid med runt 500 anställda. Efter gruvans 
nedläggning var Hyllinge länge en liten by, men under slutet av 1970-talet 
började byn växa.  
 
Idag är Hyllinge ett mindre samhälle med skola, förskola, bibliotek, 
idrottsplats, mataffär/byggmarknad och golfbana. I Hyllinge finns även  en 
skog med motionsslinga med elljusspår på två kilometer. Denna plats är 
mycket värdefull för privatpersoner och för miljön. 
 
 
 
I skogen, även kallad för tegelbruksområdet och gruvområdet i motionen, 
har kommunen sedan tidigare gjort insatser med bland annat röjning av sly 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-09-10 
Version  1 
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för att göra motionsslingan mer framträdande och tillgängliggjort dammen 
med en brygga.   
 
Tekniska kontoret ska under 2021 upprätta en skötselplan för tegelbruks- 
och gruvområdet samt ta fram och sätta upp skyltar som informerar om dess 
historia. 
 
Tekniska kontoret arbetar kontinuerligt med uppdatering av skötselplaner 
och grönområden inom befintlig budget.  
 
 
 
 
Alma-Lena Slipac                   Jörgen Wallin 
Projektledare                    Teknisk chef 
0734175222                    042-640 80 
Alma-Lena.Slipac@astorp.se                   Jorgen.Wallin@astorp.se 
 
 
Jonas Jönsson 
Kommunchef 
042 640 50 
Jonas.jonsson@astorp.se 
 
 
 
Expedieras till: 
Tekniska kontoret 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-02-22 
 

Kf § 22 
 
Motion (M, L, KD) – Sätt upp kameror på våra stationer nu! 
Dnr KSFD 2020/69 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) 
lämnade 2020-02-24 in en motion angående kameror på de två 
stationsområdena i kommunen, Åstorp och Kvidinge station. Med anledning 
av skadegörelse på kommunens två stationer yrkar Wiveca Andreasson (M), 
Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) att kommunstyrelsen skyndsamt 
får i uppdrag att sätta upp kameror på stationsområdet i Åstorp och 
Kvidinge.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-02-03 § 29 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 § 20 
Tjänsteskrivelse från Mari Mikaelsson, Kris- och säkerhetssamordnare, 
2020-12-18 
Kamerabevakning ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande 
perspektiv 
Motion från M, L och KD – Sätt upp kameror på våra stationer nu! 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras 
Akten 
 
 
 

Ärende 11 
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ÅSTORP

Kommunstyrelsen 15(21)

PROTOKOLL
2021-02-03

Ks §29

Motion (M, L, KD) - Sätt upp kameror på våra stationer nu!
Dnr KSFD 2020/69

Sammanfattning
Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmen (L) och Hans Sundström (KD) lämnade
2020-02-24 in en motion angående kameror på de två stationsområdena i
kommunen. Åstorp och Kvidinge station. Med anledning av skadegörelse på
kommunens två stationer yrkar Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmen (L) och
Hans Sundström (KD) att kommunstyrelsen skyndsamt får i uppdrag att sätta
upp kameror på stationsområdet i Åstorp och Kvidinge.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 § 20
Tjänsteskrivelse från Mari Mikaelsson, Kris- och säkerhetssamordnare, 2020-
12-18
Kamerabevakning ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv
Motion från M, L och KD - Sätt upp kameror på våra stationer nu!

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen.
Åsa Holmen (L) yrkar bifall till motionen.
Jan Karlsson (M) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Roger Nielsen (M),
Åsa Holmen (L) och Jan Karlsson (M) under proposition och finner att detta
bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Expedieras
Akten

Koinmunfullmäktige

Ordförandes signatur

^-
(1) Justerancles signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^v\^-
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-01-20

KsAu § 20

Motion (M, L, KD) - Sätt upp kameror på våra stationer nu!
Dnr KSFD 2020/69

Sammanfattning
Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmen (L) och Hans Sundström (KD)
lämnade 2020-02-24 in en motion angående kameror på de två
stationsområdena i kommunen. Åstorp och Kvidinge station. Med anledning
av skadegörelse på kommunens två stationer yrkar Wiveca Andreasson (M),
Åsa Holmen (L) och Hans Sundström (KD) att kommunstyrelsen skyndsamt
får i uppdrag att sätta upp kameror på stationsområdet i Åstorp och Kvidinge.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-07 § 6
Tjänsteskrivelse från Mari Mikaelsson, Kris- och säkerhetssamordnare, 2020-
12-18
Kamerabevakning ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande
perspektiv
Motion från M, L och KD - Sätt upp kameror på våra stationer nu!

Yrkanden
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad med hänvisning till att man påbörjar ett arbete
med kamerabevakning och trygghetsskapande åtgärder vid Åstorps
stationsområde.

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C) mot
Roger Nielsens (M) yrkande under proposition och finner att ordförandes
yrkande bifalles.

Roger Nielsen (M) begär votering.

Voteringsordning - § 20
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Roger
Nielsens (M) yrkande röstar Nej.

Ordförandes signatur

:^
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

12(14)

PROTOKOLL
2021-01-20

KsAu § 20, forts

Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 2 Ja-röster och 3 Nej -
röster vilket innebär att Roger Nielsens (M) yrkande bifalles. För att se hur
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 20).

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Reservation
Ordförande och Annica Vink (C) reserverar sig till förmån för ordförandes
yrkande.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

'%'
Justerandes signatur

^
Utdragsbestyrkande
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Mari Mikaelsson 
Kris- och säkerhetssamordnare 
042 – 640 06 
Mari.mikaelsson@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Motion (M, L, KD) – Sätt upp kameror på våra stationer nu! 

Dnr KSFD 2020/69 

 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) lämnade 2020-02-
24 in en motion angående kameror på de två stationsområdena i kommunen, Åstorp och 
Kvidinge station. Med anledning av skadegörelse på kommunens två stationer yrkar 
Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) att 
kommunstyrelsen skyndsamt får i uppdrag att sätta upp kameror på stationsområdet i 
Åstorp och Kvidinge.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Mari Mikaelsson, Kris- och säkerhetssamordnare, 2020-12-18 
Kamerabevakning ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv 
Motion från M, L och KD – Sätt upp kameror på våra stationer nu! 
 
Ärendet 
Ansvaret för stationsområdena i Åstorp och Kvidinge är delat mellan Trafikverket, 
Region Skåne (Skånetrafiken) och Åstorps kommun. Vad gäller säkerheten på områdena 
så finns det inget uttalat ansvar utan det är allmänna ordningsregler och lagar som gäller, 
där Polismyndigheten i första hand ansvarar för allmän ordning samt att ingripa. 

För att öka tryggheten för de personer som vistas på områdena finns belysning på plats, 
och på stationsområdet i Åstorp genomförs nu en ombyggnation för att bland annat öka 
trevnaden och trygghetskänslan i området. Region Skåne genom Skånetrafiken införde 
under hösten en trygghetslinje dit kollektivtrafiksresenärer dygnet runt kan ringa in vid 
upplevd otrygghet i eller i väntan på tåg eller buss. Kommunen samlar kontinuerligt in 
statistik från trygghetslinjen för att inneha en aktuell lägesbild rörande våra resenärers 
trygghet. Hittills har inga inringningar gjorts från resenärer i Åstorps kommun. 

Lagstiftningen kring kamerabevakning är sträng och regleras i dataskyddsförordningen 
och kamerabevakningslagen. Kommunens tillsynsmyndighet är Datainspektionen, och 
vid felaktig hantering av kamerabevakning kan kommunen åläggas sanktionsavgifter.  

Tillstånd för bevakning krävs som oftast på områden dit allmänheten har tillträde. För att 
kamerabevakning ska vara möjlig att införa av kommunen behöver marken eller 
fastigheten som ska bevakas också ägas av kommunen. Därmed har inte kommunen 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-12-18 
Version  1 
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möjlighet att kamerabevaka samtliga områden som ingår i det som kan förstås som 
kommunens stationsområden.  

Rörande kamerabevakning på stationsområden och hållplatser krävs efter ändring i 
kamerabevakningslagen 1 augusti 2020 inte längre tillstånd från Datainspektionen om 
bevakningen sker för att förebygga, förhindra, utreda eller lagföra brott. Dock måste alla 
kriterier för bevakning fortsatt uppfyllas för att den ska anses laglig. En av dessa handlar 
om att kunna styrka att det bevakade området är brottsutsatt och att det finns en tydlig 
problembild. En tydlig definition av vad en brottsutsatt plats innebär i sammanhanget 
finns inte, men bedömningar från ett tidigare rättsfall kan ses i bifogade 
”Kamerabevakning ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv”. I 
Polismyndighetens statistik rörande stationsområdet i Kvidinge finns en handfull anmälda 
brott på sammanlagt två år, vilket inte bedöms utgöra ett berättigat ändamål för att bevaka 
i ett brottsförebyggande syfte. Vad gäller Åstorps station är de anmälda brotten hittills 
fler, drygt 10 anmälda brott i året under 2020 och 2019. I sammanhanget bedöms dock 10 
anmälda brott på ett år att vara så få att de inte bedöms utgöra ett berättigat ändamål för 
att kamerabevaka i brottsförebyggande syfte. 

På stationerna i Åstorp och Kvidinge är det på plattformarna Trafikverket som beslutar 
om kamerabevakning. Detta utefter gällande lagstiftning och de kriterier som ställs för 
kamerabevakning. Åstorps kommun skickade i augusti 2020 en förfrågan till Trafikverket 
om att installera plattformskameror på de två stationerna i kommunen. I december 2020 
besvarade Trafikverket förfrågan där de informerade om att de inte bedömer bevakning 
på Åstorp eller Kvidinge station som laglig då platserna inte bedöms vara brottsutsatta. 
Trafikverket kommer därmed inte installera några bevakningskameror i området.  

Rörande bevakning av de områden kring stationerna i Åstorp och Kvidinge som inte 
utgörs av plattformarna eller busshållplatserna, exempelvis området framför stationshuset 
i Åstorp, krävs fortfarande tillstånd från Datainspektionen. Där dessa områden ägs av 
kommunen kan kommunen genomföra en ansökan om tillstånd för kamerabevakning. 
Innan ansökan kan ske måste den tekniska utrustningen upphandlas, då det i ansökan 
måste specificeras vilken utrustning som ska användas och dess tekniska specifikationer. 
En konsult måste även kopplas in i arbetet för att göra kameratekniska beräkningar som 
ska bifogas ansökan. En sådan upphandling måste göras med hela kommunkoncernens 
behov i åtanke. 

Då stränga krav ställs för kamerabevakning rörande rutiner för hantering av inspelat 
material, personuppgiftsbehandling och liknande bedöms det även som nödvändigt att en 
kommunövergripande rutin tas fram för kamerabevakning. En rutin bör inkludera en 
process för utredning, tillstånd, beställning, hantering, utvärdering samt avveckling. I 
tillägg bör ansvarsfördelningen pekas ut vad gäller processägarskap, systemägarskap, 
serverutrymme, tillståndsinnehavande, tystnadsplikt och sekretess, tillsyn och interna 
kontroller, granskning och åtkomst samt finansiering.  

En ansökan om tillstånd är därmed en kostsam och tidskrävande process, och 
sannolikheten för att tillstånd ges av Datainspektionen bedöms låg på grund av att ett 
berättigat ändamål inte fullgott kan dokumenteras. Dock finns det andra områden i 
kommunen som bedöms vara i behov av, samt uppfylla ett berättigat ändamål för, 
brottsförebyggande kamerabevakning vilket kan ses i bifogade ”Kamerabevakning ur ett 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv”.  
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Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Barn bedöms gynnade av insatser som söker att förebygga, förhindra samt utreda 
brottsliga gärningar.  
 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej. 
 
 
 
Mari Mikaelsson  
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelseförvaltningen 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Kamerabevakning  
Ur ett brottsförebyggande och 
trygghetsskapande perspektiv 

 
 
DNR KSFD 2020/411 

 

 

 

 

 

 

 

Upprättad: 2020-12-17 

Av: Mari Mikaelsson 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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 Inledning 
 

Kamerabevakning har i olika forum och sammanhang i kommunen föreslagits som 

brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärd. Därför har dokumentet tagits fram som 

söker att beskriva kamerabevakning ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande 

perspektiv.  

 

1.1 Sammanfattning och rekommendationer 
Kamerabevakningens brottsförebyggande effekt har visat sig variera beroende på brottstyp, 

och dess trygghetsskapande effekt kan inte ännu konkluderas. Däremot har undersökningar i 

Sverige visat att allmänheten ställer sig positiva till kamerabevakning i offentliga rum.  

 

Kamerabevakningsåtgärder ska implementeras med stor noggranhet då de regleras strängt 

genom kamerabevakningslagen samt dataskyddsförordningen. En rad 

kamerabevakningsteknologier och tillhörande tjänster så som realtidsbevakning finns att 

tillgå, där olika teknologier är gynnsamma för olika syften med bevakningen. Val av 

utrustning har också en inverkan på om tillstånd krävs eller inte. Rekommendationen är därför 

att implementering av kamerabevakning i kommunen bör föregås av upprättandet av en 

riktlinje som säkrar att lagstadgade krav tillfredsställs vid implementering, samt en 

upphandling av bevakningsutrustning och tjänster som täcker hela kommunkoncernens behov. 

 

Beslut om vilken utrustning som ska väljas bör föregås av val av plats som ska 

kamerabevakas. Detta då orsaken till att platsen ska kamerabevakas kommer påverka vilken 

teknologisk lösning som bäst bidrar till den effekt man söker. Vilken typ av utrustning och 

tillhörande tjänster som kan nyttjas och således bidra till önskvärd effekt beror också på hur 

mycket medel man vill avsätta till ändamålet.  

 

Geografiska platser i kommunen som enligt statistiken är brottsutsatta och därav bedöms 

kunna vara aktuella för kamerabevakning som brottsförebyggande åtgärd omfattas av 

Malmgatan samt Ji-te gatan, vilka pekas ut som att vara områden där anmälda brott 

ackumuleras i antal och där det finns en välkänd problematik. Sett till kommunens fastigheter 

har Hyllinge skola genom en treårsperiod utsatts för skadegörelser vilka åsamkat höga 

reparationskostnader. Skolgården på den aktuella skolan bedöms därmed också kunna ha ett 

behov av åtgärder för att förebygga brott samt underlätta uppklarandet av brott, exempelvis i 

form av kamerabevakning. Det rekommenderas att vidare utredningar genomförs för att 

kartlägga hur dessa områden kan bevakas för att uppnå bäst effekt samtidigt som 

integritetsintrången minimeras.  

  

 
 Kunskapsläget 

 

Kamerabevakning är en alltmer tillämpad men också mycket omdebatterad metod för att 

åstadkomma en ökad trygghet, såväl upplevd som reell. Kamerabevakning är känsligt utifrån 

ett integritetsperspektiv och hänsyn ska tas till kamerabevakningslag samt 

dataskyddsförordning.  

 



 

 

 

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

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

2020-12-17 4(11) 

I Sverige utvärderade Gerell effekten av aktivt bevakade kameror (CCTV), för att hjälpa 

polispatruller med brottsförebyggande insatser vid platser med hög brottskoncentration (hot 

spots) för överfall i Malmö. Forskningsdesignen bygger på standard före/efter-jämförelse med 

kontroller som används inom miljökriminologi. Resultaten visar ickesignifikanta förändringar 

i andelen brott före och efter kamerabevakning, vilket tyder på att bevakningskameror inte har 

haft den effekt som förväntats på överfallens frekvens. 

 

Sedan 2015 har polisen bevakningskameror på och omkring Sevedsplan i södra Sofielund i 

Malmö. I rapporterna ”Utvecklingen av brott och otrygghet i norra och södra Sofielund” 

(2017) och ”Kamerabevakning i ett särskilt utsatt bostadsområde” (2019) följde forskarna 

Anna-Karin Ivert och Karl Kronkvist på Malmö universitet utvecklingen både vad gäller brott 

och skadegörelse och hur boende och näringsidkare upplevt tryggheten före och efter 

kamerorna sattes upp. Södra Sofielund är ett särskilt utsatt område enligt polisen, där den 

öppna narkotikahandeln har varit den huvudsakliga brottsproblematiken under flera år. 

Resultaten visar att egendomsbrott som inbrott i bostäder, källare, bilar med mera har minskat 

något efter att kamerorna installerats. Våldsbrott i den offentliga miljön ser även ut att ha 

minskat en del inom det område som täcks av kamerorna, men minskningen är inte statistiskt 

signifikant.  

 

Polisen har kunnat gripa fler rörande narkotikarelaterade brott tack vara kamerorna, men 

forskarna Ivert och Kronkvist påtalar att den öppna handeln med narkotika flyttat till mer 

undanskymda platser utan insyn från bevakningskamerorna. Det positiva är att boende och 

näringsidkare upplevt en ökad trygghet med kamerorna. De boende påpekar dock att också 

andra åtgärder har gjorts för att öka tryggheten. Det kan exempelvis handla om sociala 

insatser eller den städpatrull som håller den offentliga miljön i ordning. För att arbetet med 

kamerabevakningen ska bli framgångsrikt poängteras i studien att kamerabevakning bara är 

ett av flera verktyg i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. För att få till en 

förändring på längre sikt krävs att det lokala arbetet fokuserar på sociala insatser.  

 

Ur Brottsförebyggande rådets metastudie ”Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande?” 

från 2018 visar resultaten att kamerabevakning sammantaget gett statistiskt signifikanta 

brottsförebyggande effekter rörande: 

 brott mot fordon 

 brott på bilparkeringar 

 brott i bostadsområden utanför centrumkärnor 

 egendomsbrott 

 narkotikabrott 

 

Men inte rörande:  

 våldsbrott 

 ordningsstörningar 

 brott i kollektivtrafik 

 brott i särskilda bostadsområden med flerfamiljshus 

 

Forskningen visar alltså att brottskategorierna våldsbrott och ordningsstörningar inte påverkas 

av kamerabevakning. Inte heller ger det statistiskt signifikant effekt i centrumkärnor eller i 

kollektivtrafik. Det är också viktigt att understryka att de positiva effekter som kunnat påvisas 
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härrör från aktiv kamerabevakning, vilket innebär att någon i realtid ser på upptagningarna 

och initierar insatser vid behov. Därav är aktiv kamerabevakning att föredra för att uppnå de 

påvisade effekterna. 

 

Trots att bevakning i många fall inte har någon effekt på de faktiska brotten kan det eventuellt 

ha en effekt på den upplevda tryggheten. Enligt Brottsförebyggande rådets metastudie kan 

någon effekt på trygghetskänslan inte säkerställas, då resultaten från olika studier inte pekar åt 

samma håll. Trygghetskänslan kan också bli falsk om bevakningen inte är aktiv, då ingen 

hjälp påkallas vid eventuella händelser. Det kan därmed inte sägas med säkerhet vilken 

inverkan kamerabevakning har på upplevd trygghet, och frågan om fördelarna med 

kamerabevakning rörande upplevd trygghet väger tyngre än integritetsintresset är svårbedömt. 

En undersökning från KANTAR-SIFO visar dock att allmänhetens inställning till 

kamerabevakning är positiv. År 2019 genomfördes en opinionsundersökning om allmänhetens 

syn på användningen av kamerabevakning i samhället. Resultaten visar ett stöd hos 

allmänheten för kamerabevakning på allmän plats, där 88 procent av de tillfrågade ställde sig 

positiva. 

 

 

 Formella krav 
 

Kamerabevakning regleras genom Kamerabevakningslag (2018:1200) samt 

Dataskyddsförordningen (GDPR).  

 

3.1 Tillstånd 
Myndigheter eller andra aktörer som utför en uppgift av allmänt intresse behöver som oftast 

tillstånd för att bevaka platser dit allmänheten har tillträde. Med tillträde menas att 

allmänheten har tillåtelse och möjlighet att befinna sig på platsen. Är platsen stängd för 

allmänheten under den tiden som man vill bevaka, men öppen annan tid, är det en plats dit 

allmänheten har tillträde. Exempel på platser dit allmänheten har tillträde är gator, torg, 

myndighetslokaler samt väntrum och receptioner på skolor och kommunhus. 

 

Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli bevakad ska det särskilt beaktas:  

 hur bevakningen ska utföras 

 om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet ska användas 

 vilket område som ska bevakas 

 

I en ansökan om tillstånd för kamerabevakning ska följande framgå enligt 

kamerabevakningslagen och Datainspektionens instruktioner: 

 uppgift om den som ska bedriva bevakningen och i förekommande fall den som ska ha 

hand om bevakningen för tillståndshavarens räkning (exempelvis vaktbolag) 

 uppgift om bevakningens ändamål med tillhörande dokumentation av tid, plats och 

beskrivning av inträffade incidenter som utgör grunden för bevakningens ändamål 

 en beskrivning av bevakningen, särskilt den utrustning som ska användas (optik, 

montering, upplösning och brännvidd) 

 var utrustningen ska placeras (bilder av området), det område eller typ av område som 

ska bevakas (beskrivning) och de tider då bevakning ska ske 

 placering av kamera (ritning där kamerans upptagningsområde tydligt framgår) 
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 om materialet lagras, hur länge samt om bevakning sker i realtid (om så- vart är 

monitor placerad) 

 vem som ska ha tillgång till materialet 

 hur det inspelade materialet ska skyddas 

 om ljudupptagning ska ske och lagras 

 vilka ytterligare åtgärder som beprövats först, vilka ytterligare åtgärder undantaget 

kamerabevakning som kommer implementeras samt varför redan implementerade 

åtgärder inte fungerat 

 risker med bevakningen och hur dessa kommer hanteras 

 en bedömning av behovet av bevakningen och bevakningens proportionalitet i 

förhållande till ändamålet 

 en bedömning av riskerna för intrång i den personliga integriteten och en beskrivning 

av de åtgärder som planeras för att hantera riskerna 

 uppgift om de omständigheter i övrigt som är av betydelse för prövningen av ärendet 

 

 

3.2 Relevanta undantag från tillståndsplikten 
Vissa undantag från tillståndsplikten finns. Det undantag som är relevant för kommunen är 

bevakning av ett stations- eller hållplatsområde avsett för resande med kollektivtrafik på väg 

eller järnväg eller av en plats vid järnvägsspår. Trots att tillstånd inte krävs är bevakningen 

enbart tillåten om det finns ett berättigat ändamål. Sker bevakningen i ett brottsförebyggande 

syfte måste platsens brottsutsatthet kunna styrkas och redan beprövade åtgärder 

dokumenteras. Det måste även finnas dokumentation som redogör för varför andra åtgärder 

inte fungerat.  

 

Tillstånd behövs heller inte för bevakning av utrymmen dit allmänheten inte har tillträde, 

exempelvis personalutrymmen och skolkorridorer. Notera att undantag från tillståndsplikten 

inte betyder att man inte behöver berättigat ändamål samt rättslig grund för 

personuppgiftsbehandlingen.  

 

3.3 Berättigat ändamål och rättslig grund för personuppgiftsbehandling 
Att kamerabevaka ett område är en personuppgiftsbehandling, vilket medför att 

dataskyddsförordningen måste beaktas. I en införandeprocess i kommunen måste därför 

kommunens dataskyddsombud involveras. För att behandlingen ska vara laglig måste det 

finnas ett berättigat ändamål med bevakningen och en rättslig grund för att behandla 

personuppgifterna.  

 

Enligt kamerabevakningslagen ska tillstånd till kamerabevakning ges om intresset av sådan 

bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen av 

intresset av kamerabevakning ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att: 

 förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott 

på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk 

för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom 

 förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller 

begränsa verkningarna av sådana störningar 

 utöva kontrollverksamhet 
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 förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av inträffade 

olyckor 

 tillgodose andra därmed jämförliga ändamål 

 

Det innebär att kamerabevakning inte kan användas som en standardåtgärd, utan starka skäl 

krävs för att intrånget i den privata sfären ska vara motiverad. Behovet behöver vara konkret. 

Det berättigade ändamålet för kamerabevakning som är intressant här handlar om att 

förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda och lagföra brott. Det 

berättigade ändamålet förutsätter att platsen som ska bevakas är brottsutsatt, men inte i form 

av enstaka fall av brottslighet. Vad en brottsutsatt plats innebär kan inte definieras med 

enkelhet, och därför kan man se till rättsfall rörande bedömningen av vad som kan anses vara 

en brottsutsatt plats. Förvaltningsrätten i Stockholm (Förvaltningsrätten i Stockholm 2019-12-

10, mål nr 13062-19) bedömde att en skola som rapporterat 16 tillfällen av skadegörelse 

genom detta inte uppfyllde ett berättigat ändamål för kamerabevakning i form av att 

förebygga och avslöja brott. Platsen ansågs av såväl förvaltningsrätt som Datainspektionen att 

inte vara tillräckligt brottsutsatt för att kunna motivera kamerabevakning.  

 

Rörande rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling så finns totalt sex: 

 Samtycke: den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen. 

 Avtal: den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den 

personuppgiftsansvarige. 

 Intresseavvägning: den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den 

registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den 

registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet. 

 Rättslig förpliktelse: det finns lagar eller regler som gör att den 

personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet. 

 Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse: den personuppgiftsansvarige 

måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att 

utföra en uppgift av allmänt intresse. 

 Grundläggande intresse: den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter 

för att skydda en registrerad som inte kan lämna samtycke, till exempel om den är 

medvetslös.  

 

3.4 Faktorer som påverkar om bevakningen är tillåten 
Fler faktorer än berättigat ändamål samt rättslig grund för personuppgiftsbehandling påverkar 

om bevakningen är tillåten eller inte. Vilka tider man bevakar, hur omfattande bevakningen är 

samt hur många som har tillgång till det inspelade materialet påverkar hur stort 

integritetsintrånget är för den enskilde. Lagringstiden av det inspelade materialet är också en 

faktor som påverkar, där allt över tre dygn måste motiveras. Bevakning som enbart sker på 

kvällstid och inte lagras är till exempel mindre integritetskränkande än dygnskontinuerlig 

bevakning som finns sparad under längre tid. Om det bedöms att risken för den personliga 

integriteten blir stor genom bevakningen så ska en konsekvensbedömning genomföras. Om 

man inte kan inrätta åtgärder som minskar riskerna och dess potentiella konsekvenser kan ett 

förhandssamråd genomföras tillsammans med Datainspektionen.  

 

Enligt dataskyddsförordningen kan den som bevakas även ha rättighet att få tillgång till det 

inspelade materialet och detta som oftast kostnadsfritt. Materialet måste innan utlämning 
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maskas så att inte andra personer i inspelningen kan identifieras. Därmed måste resurser 

snabbt kunna tillsättas för sådan administrativ behandling.  

 

Vid bevakning på en arbetsplats måste förhandling med arbetarorganisationer genomföras i 

enlighet med 11-14 §§ i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Vid 

kamerabevakning som kräver tillstånd måste förhandlingen avslutas innan ansökan kan ske.  

 

Om kamerabevakning används måste skyltar och informationen om bevakningen framgå klart 

och tydligt. Informationen ska innehålla uppgifter om vem det är som bevakar och 

kontaktuppgifter till denne. Observera att om ljud spelas in måste detta anges särskilt. 

Ytterligare information ska finnas att tillgå på exempelvis en hemsida.  

 

Gäller bevakning på skolgårdar ställs också ytterligare krav. Med hänsyn till det höga 

integritetsintresse som gäller för skolgårdar har följande tider accepterats för 

kamerabevakning: 

 

Måndag–fredag klockan 20.00–06.00 

Lördag, söndag och övriga skolfria dagar klockan 17.00–07.00. 

 

3.5  Nödvändigt förarbete 
Innan ansökan om tillstånd för kamerabevakning kan ske i kommunen måste den tekniska 

utrustningen samt konsulttjänst upphandlas, då det i ansökan måste specificeras vilken 

utrustning som ska användas och dess tekniska specifikationer. En konsult måste kopplas in i 

arbetet för att göra kameratekniska beräkningar och ritningar som ska bifogas ansökan. En 

sådan upphandling måste göras med hela kommunkoncernens behov i åtanke för att säkra att 

samtliga behov kan täckas av vald leverantör.   

 

Då stränga krav ställs för kamerabevakning rörande rutiner för hantering av inspelat material, 

personuppgiftsbehandling och liknande bedöms det även som nödvändigt att en 

kommunövergripande rutin tas fram för kamerabevakning. En rutin bör inkludera en process 

för utredning av behov, tillstånd, beställning, hantering, utvärdering samt avveckling. I tillägg 

bör ansvarsfördelningen pekas ut vad gäller processägarskap, systemägarskap, 

serverutrymme, tillståndsinnehavande, tystnadsplikt och sekretess, tillsyn och interna 

kontroller, granskning och åtkomst samt finansiering. En sådan riktlinje innebär att 

kommunövergripande beslut fattas kring ovanstående punkter, så att det dels säkras att 

behandlingen är systematisk och korrekt och dels att alla kommunens verksamheter arbetar 

enligt samma procedur under samma förutsättningar. 

 

 

 Teknologiska alternativ 
 

Kamerabevakning kan ske med olika syften. Ett vanligt syfte med kamerabevakning är att 

förebygga skadegörelse eller obehörigt tillträde. Ett annat syfte är att kamerabevakning ska 

utgöra bevisföring mot eventuell kriminell gärning och gärningsperson. Syftet med 

kamerabevakningen har en direkt inverkan på vilken teknologi som bäst lämpar sig för att 

uppnå önskvärd effekt. 
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4.1 Klassisk bevakningskamera 
Klassiska bevakningskameror används ofta som ett verktyg för att förebygga brott. 

Bevakningskameror finns i en rad olika modeller, där val av teknologi hänger ihop med 

exempelvis kvaliteten på bildmaterialet, om de ska monteras inomhus eller utomhus och om 

de ska vara trådbundna eller trådlösa. God upplösning är att föredra om syftet med 

bevakningen är att kunna identifiera gärningspersoner för uppklarandet av brottsliga 

gärningar. Dock medför hög upplösning ett högre inköpspris samt ställer högre krav på 

lagringskapaciteten. Om syftet med bevakningen enbart är att upptäcka och omedelbart 

förhindra pågående brott kan kvaliten på bildmaterialet anses spela en mindre viktig roll och 

därmed nedprioriteras.  

 

Kamerans mörkerseende varierar också mellan olika modeller. Mörkerseende, eller IR, 

handlar om hur långt kameran kan se i mörkret vilket varierar beroende på IR diodernas 

styrka. Är det önskvärt att kunna urskilja händelser på kvällstid i mörker där belysningen inte 

är fullgod är ett långt mörkerseende att föredra.  

 

Kamerans lagringsfunktioner varierar också, där material kan lagras exempelvis lokalt, på en 

dator, på en server eller i så kallade moln. Typen av lagringsform varierar med hänsyn till hur 

mycket material som kan lagras, hur man kommer åt materialet samt hur säker lagringen kan 

anses vara med tanke på obehörig åtkomst.  

 

4.2 Värmekamera 
Termosensorer, vanligtvis benämnda värmekameror, innebär en kartläggning av 

värmeskillnader. Värmekameror finns i olika varianter, där de för att exempelvis kunna vara 

behjälpliga i bekämpning av bränder bör kunna ange skillnader i värden i temperatur. För 

andra syften kan det vara fullgott att kameran kan ange en skillnad i temperatur, men inte 

vilka exakta temperaturer det handlar om. Somliga värmekameror möjliggör att upptäcka vad 

som händer men inte av tydliga visualiseringar av personen som står bakom handlingen, där 

andra ger en mer detaljerad bild. Det finns därmed olika typer av värmekameror och vad som 

kan utläsas av materialet skiljer sig åt. Det kan därför inte sägas generellt att tillståndsplikten 

för bevakning inte gäller värmekameror, då tillstånd krävs om personliga egenskaper så som 

exempelvis gångstil kan utläsas.  

 

Värmekameror används ofta som en del av ett perimeterskydd, där blotta närvaron av en 

person innebär att en säkerhetsöverträdelse är begådd. Då används alltså bevakningen för att 

upptäcka att någon finns i området, inte för att exakt kunna utläsa vad denne gör eller vem det 

är.  

 

 

 Tilläggstjänster 
 

Tillägstjänster används ofta i kombination med kamerabevakning. Sådana tjänster är typiskt 

kopplade till en alarmcentral hos exempelvis SOS alarm eller ett vaktbolag, och kostnader för 

sådana tjänster tillkommer.  

 

Exempel på tilläggstjänster är realtidsbevakning, där kameramaterialet bevakas i realtid och 

förbestämda åtgärder vidtas vid bestämda händelser. Bevakning kan också intieras vid 
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särskilda händelser, så som att materialet börjar bevakas i realtid då en närvaro har 

registrerats. Kameror kan också utrustas med en mikrofon, där en larmcentral kan tala direkt 

till de som befinner sig i området och exempelvis påtala att de är observerade för att verka 

brottsförebyggande. Vid brott kan de också meddela att väktare eller polis är påväg som ett 

sätt att avbryta gärningen.  

 

Det finns även så kallade smarta kameror, där en mjukvara kan lära sig att känna igen olika 

typer av rörelsemönster. Ett exempel är kameror som lärt sig att känna igen de typiska 

kroppsrörelser som görs vid klotter. Kameran larmar då enbart larmcentralen när den känner 

igen ett förbestämt rörelsesmönster som lärts in av användaren.  

 

Sist men inte minst kan teknik användas för att skydda den enskildes integritet, exempelvis 

genom att specifika områden maskas i det inspelade materialet. Sådan teknik måste ofta 

användas för att skära av kamerans upptagningsområde i tillfällen då denna sträcker sig över 

ett större område än vad som är tillåtet att bevaka.  

 

 

 Utsatta områden 
 

För att en kamera ska uppfylla ett brottsförebyggande eller brottsuppklarande syfte måste 

denne vara placerad i ett geografiskt område med en känd utsatthet. I praktiken bör också 

brottsförekomsten vara relativt koncentrerad på ett område så att bevakningen har en reell 

chans att fånga upp oönskade händelser.  

 

I det följande ges en beskrivning av de platser som har identifierats som aktuella för 

kamerabevakning baserat på lokalpolisens statistik och bedömning samt utsatthet för 

skadegörelse inom kommunens verksamheter och fastigheter. Kriterier i identifieringen har 

varit att a) bevakning av området bedöms uppfylla ett berättigat ändamål 

(brottsförebyggande), b) kommunen som aktör har rätt att bevaka området och c) 

brottsförekomsten är någorlunda koncentrerad. Områden med en problematik som uppfyller 

ett berättigat ändamål för bevakning men som inte kommunen som aktör har rätt att bevaka 

(exempelvis privatägd mark) har inte tagits med vidare i bedömningen. 

 

6.1 Lokalpolisens statistik och bedömning 
Lokalpolisen har pekat ut geografiska områden i kommunen med hög och koncentrerad 

brottslighet. Av dessa områden är det runt Malmgatan och Ji-te gatan som kommunen skulle 

kunna ha en möjlighet att kamerabevaka med tanke på ägarskapsförhållandena. Sett till 

polisens statistik ackumuleras speciellt antalet tillgreppsbrott i de ovan nämnda områdena. 

Händelserna består primärt av dieselstölder och stölder av last i lastbilar, en problematik som 

är svårhanterad i stora delar av Skåne. Stölderna påför även i varje enskilt fall stora 

ekonomiska förluster, framförallt för näringslivet. Näringslivets upplevelse av utsatthet för 

brott i kommunen reflekteras i Svenskt Näringslivs årliga undersökning, där kommunen 

hamnar på sista plats vad gäller brottslighet i undersökningen år 2020. Den höga förekomsten 

av brott finns också väl dokumenterad i polisens statistik, och platserna bedöms därmed ha 

goda möjligheter för tillstånd för bevakning. Vidare utredning av hur områdena kan bevakas 

för att uppnå största brottsförebyggande effekt rekommenderas därför. 
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6.2 Skadegörelse på kommunala fastigheter 
Utsatthet för skadegörelse i kommunen har undersökts genom BFAB, kommunens skolor 

samt tekniska kontoret. Skadegörelse framstår i denna undersökning inte som ett alarmerande 

problem i kommunen med ett undantag. På Hyllinge skola har skadegörelse de senaste tre 

åren kostat totalt ca 500 000 kronor. Hittills under 2020 utgör kostnaden 300 000 kronor. 

Kostnaderna för skadegörelsen har primärt utgjorts av krossade fönster. I dialog med rektor på 

Hyllinge skola har det framkommit att behovet lokalt är av brottsutredande art och att kunna 

identifiera gärningspersoner. Vidare utredning av hur skolområdet kan bevakas för att bidra 

till uppklarandet av brott rekommenderas därför. 

 

 

 Rekommenderat framgånggsätt i Åstorps kommun 
 

I det följande anges ett rekommenderat framgångssätt för hur kommunen bör gå vidare i 

frågan om kamerabevakning i ett brottsförebyggande syfte: 

 

 Framtagande av en kommunövergripande riktlinje för kamerabevakning som 

innehåller: 

□ Framgångssätt för utredning av kamerabevakningsbehov 

□ Framgångssätt för bedömning om tillstånd krävs samt process för ansökan om 

tillstånd 

□ Framgångssätt för beställning av kamerautrustning och tjänster 

□ Framgångssätt för dokumentation av rutiner för hantering 

□ Framgångssätt för utvärdering och avveckling 

□ Framgångssätt involvering av dataskyddsombud 

□ Utpekande av ansvarsfördelning rörande: 

- införandeprocess 

- systemägarskap 

- ägarskap och hantering av serverutrymme 

- tillståndsinnehavande 

- tillsyn och interna kontroller 

- granskning och åtkomst till inspelat material 

- finansiering 

 Fortsatt utredning av hur områden beskrivna i kapitel 6 kan kamerabevakas för att 

uppnå bäst brottsförebyggande effekt 

 Övergripande inventering av behoven för kamerabevakning i kommunen och 

efterföljande upphandling av utrustning, tilläggstjänster samt konsulttjänster  
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Förbundsordning för Kommunalförbundet  
AV Media Skåne. 
Förbundet bildades på obestämd tid 1997 och startade sin verksamhet 1998. 
Ändringar av och tillägg till förbundsordningen har antagits av medlemmar 2020 och 
träder i kraft 1 januari 2021. 
 
1 § Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet AV Media Skåne och 
har sitt säte i Hässleholm.  
 
2 § Medlemmar 
Medlemmar i Kommunalförbundet är: 
Bromölla, Båstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, 
Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommun. 
 
3 § Ändamål och uppgifter 
Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning, 
förskola och annan pedagogisk verksamhet. Kommunalförbundets ändamål är att 
främja samverkan och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom 
områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt 
tillhandahållande av teknik. Kommunalförbundet skall ligga i framkant avseende 
modern pedagogik och teknik. 
 
Uppgifter: 

• Utlåning och distribution av pedagogiskt material, film, ljud, litteratur, digital 
teknik och digitala läromedel.  

• Tillhandahålla plattform för strömmande media. (Streaming). 
• Garantera att samtliga produkter och tjänster är kvalitetssäkrade före inköp 

och utlåning. 
• Erbjuda förmånliga gemensamma avtal för digitala läromedel. 
• Genomföra event såsom läromedelsmässa och andra pedagogiska träffar för 

inspiration och information inom pedagogisk verksamhet. 
• Erbjuda medlemmarna utbildningar i form av kurser och konferenser. 
• Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. 
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• Samverka med nationella och regionala organisationer i Skåne län samt med 

motsvarande verksamheter i första hand i närliggande län men också vid 
behov övriga Sverige. 

 
Kommunalförbundet har även rätt att efter avtal med förbundsmedlem tillhandahålla 
andra eller kompletterande produkter eller tjänster inom ramen för kommunal-
förbundets kompetens. Om kommunalförbundet tillhandahåller andra tjänster till sina 
förbundsmedlemmar än sådana som ingår i medlemsavgiften skall detta göras så att 
intäkterna för dessa tjänster täcker kostnaderna för densamma. 
 
4 § Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller 
särskilt reglemente. 
 
5 § Förbundsdirektionens organisation och mandattid 
Direktionen skall bestå av en ledamot och en ersättare från varje medlemskommun, 
dvs. 15 ledamöter och 15 ersättare. En förbundsmedlem får till ledamot eller 
ersättare i den beslutande församlingen välja endast den som är ledamot eller 
ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige. 
 
Mandattiden för ledamöter och ersättare är fyra (4) år, räknat från första januari året 
efter det då allmänna valet till kommunfullmäktige ägt rum i landet. 
 
Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare vald av samma medlemskommun som 
ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 
 
Ersättare i direktionen har närvarorätt och yttranderätt vid direktionens 
sammanträden och rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 
 
Vid förhinder för ledamot och för ersättare vald av samma medlemskommun som 
ledamoten, beslutar direktionen om inkallelseordning för ersättares tjänstgöring.  
 
Direktionen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor.  
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet anmäla 
detta till AV Media Skåne. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
6 § Kungörelser och tillkännagivanden 
Kommunalförbundet skall på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan skall 
kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. Varje förbundsmedlem skall ges 
möjlighet att länka sin webbplats till den webbplats där kommunalförbundet har sin 
anslagstavla. 
 
Kommunalförbundet skall på sin anslagstavla publicera kommunalförbundets: 

- tillkännagivanden om direktionens sammanträden 
- tillkännagivanden av justerade protokoll 
- tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte skall anmälas till en nämnd 
- justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och inte strider 

mot lag eller annan författning 
- upplysningar om hur beslut kan överklagas 

 
7 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av  

• ledamot i direktionen  
• förbundsmedlems kommunfullmäktige och kommunstyrelse 
• revisorerna om ärendet rör granskning av förbundets verksamhet 

 
8 § Revisorerna 
Förbundet skall ha tre (3) revisorer. Kommunfullmäktige i medlemskommunerna 
utser revisorerna. Valet skall föregås av samråd med övriga medlemmar. 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som direktionen. Tre av 
medlemskommunerna utser för varje mandatperiod revisorer.  
Varefter tre nya medlemskommuner utser revisorer för nästkommande mandatperiod 
tills alla medlemskommuner har utsett revisorer för en mandatperiod. 
 
9 § Kostnadstäckning 
Kommunalförbundets årliga kostnader skall täckas genom avgifter. 
Kommunalförbundet skall debitera medlemmarna avgifter för utförda tjänster efter 
självkostnadsprincipen. 
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10 § Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till medlemmarnas folkmängd. Till grund för fördelningen gäller 
respektive medlems andel av den totala folkmängden vid ingången av året före 
räkenskapsåret, avrundat till en decimal. 
Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall att förbundet  
skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av 
förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 
Samma fördelning skall gälla för borgen som medlemmarna ingår i förbundet. 
 
11 § Budget, verksamhetsplan och ekonomisk styrning 
Verksamhetschefen har att, till direktionen, årligen framlägga förslag till budget.  
Budgeten skall innehålla beslutsförslag för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret, samt en plan för verksamheten och ekonomin under den därefter 
kommande tvåårsperioden. Budgetförslag skall förgås av dialogmöte med 
revisorerna vad avser revisionsbudget. 
Direktionen skall årligen fastställa en tidsplan för förbundets arbete med budget, 
uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och årsredovisning. 
 
Direktionens sammanträden, vid vilka budgeten fastställs samt årsredovisningen 
godkännas, skall vara offentligt och skall tillkännages på kommunalförbundets 
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.  
Förslag till budget samt årsredovisning skall hållas tillgängligt för allmänheten på 
förbundets anslagstavla från och med tillkännagivandet av det sammanträde med 
direktionen då budgeten skall fastställas respektive årsredovisningen skall 
godkännas. 
 
Årets resultat skall tillföras det egna kapitalet upp till 9 000 000 kr. Eget kapital 
räknas årligen upp enligt prisbasbeloppets procentsats. Överskjutande del av årets 
resultat, när det egna kapitalet uppgår till 9 000 000 kr, skall delas ut till medlems-
kommunerna.  
 
Grunden för fördelningen baseras på respektive medlems andel av den totala 
folkmängden vid ingången av året före räkenskapsåret, avrundat till en decimal. 
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12 § Allmänhetens rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett 
sammanträde med direktionen. 
Allmänheten har rätt att i elektronisk form (e-post) ställa frågor om årsredovisningen 
vid direktionsmöte då årsredovisningen behandlas. Sådana frågor skall inkomma till 
kommunalförbundet senast tre arbetsdagar före det direktionsmötet då års-
redovisningen behandlas. Frågor om årsredovisningen besvaras vid direktionsmötet 
samt även med e-post till frågeställaren. 
 
13 § Lån, borgen m.m. 
Förbundet har inte rätt att uppta lån, teckna borgen, garantier eller motsvarande utan 
godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan 
godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 
 
14 § Samråd, insyn och kontroll 
Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva uppsikt över 
dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas enligt kommunallagen av 
kommunstyrelsen i respektive kommun. Direktionen skall före beslut, samråda med 
medlemmarna i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
15 § Ersättningar för förtroendeuppdrag 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen 
eller andra organ regleras i kommunalförbundets bestämmelser, arvoden och 
ersättning till förtroendevalda, enligt bestämmelser för arvoden och ersättningar som 
tillämpas i Hässleholms kommun. Arvode och andra ekonomiska ersättningar till 
revisorer och revisorsersättare skall utgå enligt de regler som tillämpas i 
Hässleholms kommun. 
 
16 § Uppsägning och utträde 
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 18 
månader räknat från ingången av den månad då uppsägningen sker. Regleringen av 
de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen 
bestäms i en överrenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. 
Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade 
tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur 
förbundet, om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 
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17 § Likvidation och upplösning 
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden i 16 § är till ända, skall förbundet omedelbart träda i likvidation. 
Förbundet ska också träda i likvidation om minst tre av förbundsmedlemmarna 
genom samstämmiga beslut i respektive förbundsmedlems fullmäktige fattat beslut 
härom. Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.  
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar med anledning av likvidationen ska den i 
10 § angivna fördelningsgrunden mellan förbundsmedlemmarna tillämpas.  
 
När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom, i den mån det behövs 
för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på 
annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 
 
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltnings- 
berättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna 
tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.  
 
Till slutredovisningen ska bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets 
medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 
 
18 § Tvister 
Tvister mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar skall, om parterna 
inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om 
skiljeförfarande (SFS 1999:116). 
 
19 § Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till 
direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas 
fullmäktige för beslut.  
 
Ny medlem som har antagits medges tillträda medlemskapet i förbundet den 1 
januari kalenderåret efter det att samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom 
fullmäktigebeslut och ny förbundsordning undertecknats av samtliga 
förbundsmedlemmar. 
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20 § Ändring av förbundsordningen 
Ändring och tillägg till denna förbundsordning skall fastställas av samtliga 
medlemmars fullmäktige. Kommunalförbundets direktion skall ges möjlighet att yttra 
sig över förslag om förändrad förbundsordning. 
 
 

Denna reviderade förbundsordning har antagits av Bromöllas kommunfullmäktige 2020-11-30. 
 
Denna reviderade förbundsordning har antagits av Båstads kommunfullmäktige 2020-12-16. 
 
Denna reviderade förbundsordning har antagits av Hässleholms kommunfullmäktige 2020-11-30. 
 
Denna reviderade förbundsordning har antagits av Hörbys kommunfullmäktige 2020-11-30. 
 
Denna reviderade förbundsordning har antagits av Höörs kommunfullmäktige 2020-12-16. 
 
Denna reviderade förbundsordning har antagits av Klippans kommunfullmäktige 2020-12-21. 
 
Denna reviderade förbundsordning har antagits av Kristianstads kommunfullmäktige 2020-12-08. 
 
Denna reviderade förbundsordning har antagits av Osbys kommunfullmäktige 2020-12-14. 
 
Denna reviderade förbundsordning har antagits av Perstorps kommunfullmäktige 2020-11-25. 
 
Denna reviderade förbundsordning har antagits av Simrishamns kommunfullmäktige 2020-12-14. 
 
Denna reviderade förbundsordning har antagits av Tomelillas kommunfullmäktige 2020-12-14. 
 
Denna reviderade förbundsordning har antagits av Åstorps kommunfullmäktige 2020-12-14. 
 
Denna reviderade förbundsordning har antagits av Ängelholms kommunfullmäktige 2020-11-23. 
 
Denna reviderade förbundsordning har antagits av Örkelljungas kommunfullmäktige 2020-12-14. 
 
Denna reviderade förbundsordning har antagits av Östra Göinges kommunfullmäktige 2020-11-26. 
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