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Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 30 
augusti 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. Information gällande programförklaring Tryggare Åstorp 
7. Eventuella avsägelser/val 
8. Eventuella nyinkomna frågor 
9. Eventuella nyinkomna interpellationer 
10. Motion (SD) Organisation för skol- och rektorsområden 
11. Motion (SD) – Religiös påverkan mot våra SFI elever 
12. Motion (SD) - Effektivisering och mer sammanhållen service 
13. Motion (M, L, KD) - Med barnet i Centrum 
14. Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Axelsson (L) - Gör översyn av 

luftkonditioneringen i våra äldreboenden och trygghetsboenden 
15. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av 

distansdeltagande 
16. Eventuella nyinkomna motioner 
17. Anmälningar/delgivningar 

 
Bitten Mårtensson Merih Özbalci 
Ordförande Kanslichef  
 
Kallelsen med handlingarna finns på kommunens webbsida, www.astorp.se/kf och på 
Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp från den 23 augusti.  
 
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 
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.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. 



 
 

 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-08-30 
Datum för anslagets uppsättande 2021-09- 
Datum för anslagets nedtagande 2021-09- 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
    
    
    

Underskrift Merih Özbalci 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 – 
Ajournering  

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare  Merih Özbalci, kanslichef 

§§ 122- 
 

Jonas Jönsson, kommunchef §§ 122- 
 

Utses att justera   
Plats och tid  

      
      
      

Sekreterare Merih Özbalci, §§ 122- 
   

 
 
   

     
Ordförande Bitten Mårtensson (S)   

   
 
 
 

  

  

  
      

Justerande   
 

 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Paragraf Ärende 
Kf § 122  Godkännande av kallelse 
Kf § 123  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 124  Information om programförklaringen Tryggare Åstorp 
Kf § 125  Eventuella avsägelser/val 
Kf § 126  Eventuella nyinkomna frågor 
Kf § 127  Eventuella nyinkomna interpellationer 
Kf § 128  Motion (SD) Organisation för skol- och rektorsområden 
Kf § 129  Motion (SD) – Religiös påverkan mot våra SFI elever 
Kf § 130  Motion (SD) Effektivisering och mer sammanhållen service 
Kf § 131  Motion (M, L, KD) Med barnet i Centrum 
Kf § 132  Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Axelsson (L) - Gör 

översyn av luftkonditioneringen i våra äldreboenden och 
trygghetsboenden 

Kf § 133  Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning 
av distansdeltagande 

Kf § 134  Eventuella nyinkomna motioner 
Kf § 135  Anmälningar/delgivningar 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

 

 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)         
Jan Hennicks (-)         
Jan Karlsson (M)        
Murat Özbalci (C)        
Bodil Hellberg (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)         
Marika Lindberg (SD)         
Othman Al Tawalbeh (S)        
Rolf Lundqvist (SD)         
Gun Friberg (S)         
Marcus Möller (SD)         
Dafina Lugici (S)         
Anna-Lena Olsson (SD)         
Anton Holmberg (SD)        
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.         
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf.        
Bitten Mårtensson (S) ordf.         
        

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  
och ersättare samt omröstningsbilaga 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

  

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist         
Ulf Söderström        
Fredrik Karlsson        
        
(C)        
Ebba Kroon        
Bertil Wemmert        
        
(L)        
Monica Glans        
Börje Wiebe        
        
(KD)        
Barbro Nielsen        
Nils-Göran Nilsson        
        
(S)        
Mikael Mårtensson        
Linda-Marie Camper        
Florian Bobocea        
Kerstin Andersson        
Richard Ridwall        
        
(V)        
Gunilla Pellinen        
Sven Ohlsson        
        
(SD)        
Tony Wiklander        
Harri Rosqvist        
Conny Prisell        
Hampus Servin        
Tony Ek        
        
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 122 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
17 augusti 2021 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 20 augusti 
2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

LNTH
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 123 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

LNTH
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 124 
 
Information om programförklaringen Tryggare Åstorp 
 
Sammanfattning 
Projektledare för programförklaringen Tryggare Åstorp Janny Bildtgård och 
kommunpolis Amelie Wångklev Jönsson kommer till kommunfullmäktige 
och redovisar arbetet med programförklaringen samt brottsförebyggande 
arbete. 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

LNTH
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 125 
 
Eventuella avsägelser/val 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LNTH
Start av ärende



KOMMijNSTYMELShf-OnVAiri^^GEN
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Avsägelse.

Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ersättare
kommunfullmäktige med omedelbar verkan.

"~s

Börje Wiebe

x^



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 126 
 
Eventuella nyinkomna frågor 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
 
 

LNTH
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 127 
 
Eventuella nyinkomna interpellationer 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 

LNTH
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 128 
 
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 Kommunstyrelsen 2021-08-11 § 139 
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 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 

LNTH
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 23(44)

PROTOKOLL
2021-08-11

Ks § 139

Motion (SD) Organisation for 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 for skol- och rektorsområden
Beslut från Bin 2021-05-26 § 78
Tjänsteskri velse 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.

Ordförandes signatur

^-'
(1),^lu§teraiides signatur

u^~
(2) Justerai^les signatur

^
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 24(44)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-08-11

Ks § 139, forts

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Expedieras
Akten

Konamunfullmäktige

Ordförandes signatur

-^-
(1,) Justerandes signatur

'M'
(2) Justerafpdes signatur

|Yy
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-06-16

KsAu § 165

Motion (SD) Organisation for skol- och rektorsområden
Dnr KSFD 2021/267

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
kostnadseffekt! va alternativ eller om det finns möjlighet till minskad
organisation

Beslutsunderlag
Beslut från Bin 2021-05-26 § 78
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef bildningsförvaltningen
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 129
Organisationsgenomlysning från Micajo Ledarskap

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till bildningsnämndens förslag om att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

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

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

Ordförandes signatur

^Y~-^

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

12(27)

PROTOKOLL
2021-06-16

KsAu § 165, forts

Votering
Anton Holmberg (SD) begär votering.

Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Anton
Holmbergs (SD) yrkande röstar Nej.

Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 3 ja-röster och 2 nej -
röster vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. För att se hur
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 165).

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation

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

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

/^3

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden 16(26)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-05-26

Bin § 78

Motion (SD) - Organisation for skol - och rektorsområden
DnrBiND2020/119
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
kostnadseffekt! va alternativ eller om det finns möjlighet till minskad
organisation

Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-05-12 § 57
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef bildningsförvaltningen
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 129
Organisationsgenomly suing från Micajo Ledarskap

Yrkande

Bodil Hellberg (L) yrkar att föreslå bildningsnämnden att avslå motionen då
den är väckt för tidigt.
Bengt Nilsson (M) yrkar att föreslå bildningsnämnden att avslå motionen då
den är väckt för tidigt.

Anton Holmberg (SD) yrkar att föreslå bildningsnämnden att bifalla motionen i
sin helhet.

Ordförandes signatur (1) Justera^ides signatur

<^z^-
(2) Justeran$les,signatur Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden 17(26)

PROTOKOLL
2021-05-26

Forts. Bin § 78

Beslutsgång
Ordförande ställer Bengt Nilssons (M) och Bodil Hellbergs (L) yrkande mot
Anton Holmbergs (SD) yrkande och finner att bildningsnämnden bifaller Bengt
Nilsson (M) och Bodil Hellbergs (L) yrkande.

Anton Holmberg (SD) begär votering.

Voteringsordning
Bildningsnämnden beslutar att godkänna följande voteringsordning:
Den som önskar att avslå Anton Holmbergs (SD) yrkande röstar ja.
Den som önskar att bifalla Anton Holmbergs (SD) yrkande röstar nej.

Då voteringen utfaller med 9 "ja" röster och 4 stycken "Nej" röster beslutar
bildningsnämnden att avslå Anton Holmbergs (SD) yrkande, för
voteringsresultat se närvaroförteckning på sidan 2.

Bildningsnämndens beslut
Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå motionen då
motionen är väckt för tidigt.

Reservation

Sverigedemokraterna reserverar sig muntligen till förmån för eget yrkande.

Expedieras:
Akten

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

~~>

(1) Justerandes signatur (2) Ju§t8f^indes signatur

7^
Utdragsbestyrkande



Bildningsförvaltningen  1(3) 
 

 

 

 

Annika Hoppe 
Förvaltningschef 
042 – 64 150 
Annika.hoppe@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Motion (SD) – Organisation för skol – och rektorsområden 
Dnr BiND 2020/119 
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 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef bildningsförvaltningen 
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10 
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 129 
Organisationsgenomlysning från Micajo Ledarskap 
 
Ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion gällande bildningsnämndens nuvarande 
organisation vad gäller skol och rektorsområdena. Bakgrunden till motionen är att 
bildningsnämnden, enligt motionsskrivarna, har ökat antalet skolledartjänster 
(rektorer/biträdande rektorer) medan nämnden har dragit ner på antal lärare och utökat 
antalet elever per grupp. Bildningsnämnden fick i augusti 2020 presenterat en 
genomlysning av skolledarorganisationen som gjordes av Micajo Ledarskap 2017. 
Genomlysningen gjordes för att se effekterna av den organisationsförändring av förskola 
och skola som genomfördes 2014 med särskilt fokus på vad förändringen inneburit för 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-04-07 
Version  1 
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chefer, personal och elever. Vid redovisningen 2020 konstaterades att organisationen, 
enheterna och ledningsorganisationen var oförändrade sedan genomlysningen 
genomfördes år 2017, däremot presenterade bildningsförvaltningen förslag på åtgärder 
vad gäller ökad likvärdighet, helhetssyn och samarbetet inom och mellan 
rektorsområdena.  
 
Bildningsförvaltningens nuvarande organisation 
I nuläget finns fem rektorsområden inom bildningsförvaltningen; Område Öst, Centrum, 
Väst, Björnekulla och Vuxenutbildningscentrum och varje område leds av en rektor. 
Varje rektor har också biträdande rektorer till sin hjälp, som ansvarar för delar av 
verksamheten jämte rektorn. Inom rektorsområde Centrum finns särskolan, modersmål 
och studiehandledning och utöver rektorsområdena finns Kulturskolan på 
utbildningssidan och centrala resursenheten/elevhälsan samt förvaltningsstab på 
administrationssidan. Totalt finns det fem rektorer som ansvarar för 
utbildningsverksamheten och en rektor på Kulturskolan inom bildningsförvaltningen. 
Antalet biträdande rektorer uppgår till 17 stycken totalt. Med hänvisning till 
personuppgiftslagstiftningen har namnen på befattningshavarna tagits bort i nedan bild. 
 

 
 
Det är av vikt att bildningsnämnden kontinuerligt kan följa respektive rektorsområdes 
ekonomi för att på så sätt agera om något område visar ett underskott. Sedan våren 2021 
kommer ett eller flera rektorsområden till bildningsnämndens sammanträden för att 
presentera sin ekonomi och sina framtida behov för politiken så att politiken lättare kan 
agera om det uppstår ekonomiska underskott i något rektorsområde. 
 
Utredning för eventuellt minskad organisation 
När frågan om skolledarorganisationen var uppe för politisk behandling under hösten 
2020 beslutade nämnden i sin delegationsordning att nyinrättade skolledartjänster ska 
samrådas med arbetsutskottet, något som tidigare legat på tjänstemannanivå. Detta 
innebär att politiken på ett bättre sätt kan få känna delaktighet vid nyrekrytering av 
skolledartjänster och kunna ta ansvar för verksamhetens utformning redan från början, så 
att neddragningar i skolledartjänster kan undvikas att göras vid senare tillfällen.  
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Arbetet med budgeten för kommande år inleds redan under våren innevarande år när 
nämnd och förvaltningsledning presenterar sina ekonomiska behov för kommande år i 
budgetberedningen. I detta arbete ligger att inventera vilka tjänster som behövs för 
kommande år och hur verksamheten bäst organiserar sig för att uppnå målen som är satta 
av politiken. Inför varje nyanställning eller återbesättning av en tjänst görs en inventering 
i verksamheten för att undersöka om arbetsuppgifterna kan läggas på en befintlig tjänst, i 
stället för att anställa en ny person.  
 
Det är möjligt att göra en översyn/organisationsgenomlysning av hela verksamheten, men 
en sådan är väldigt tids – och resurskrävande. Vid ett bifall av motionen kommer 
förvaltningen att behöva gå ut med en upphandling av extern konsult som genomför detta 
arbete, då det saknas resurser på förvaltningen idag för att genomföra detta arbete. 
Bildningsförvaltningen har inte ändrat sin organisation efter genomlysningen och det 
skulle vara möjligt att undersöka det resultat som organisationsgenomlysningen kom fram 
till. Således skulle en eventuell ny utredning kunna möjliggöra en effektivisering av 
bildningsförvaltningens organisation. Kostnaden för att göra en fullskalig genomlysning 
är svår att uppskatta eftersom det beror på vinnande leverantör och uppdragets 
omfattning. 
 
Annika Hoppe 
 
Expedieras till: 
Akten 
Bildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Redovisning av genomförda åtgärder 
 
Bildningsnämnden har efterfrågat en redovisning av genomförda åtgärder 
utifrån resultatet av en organisationsgenomlysning gjord av Micajo 
Ledarskap 2017. 
 
Uppdraget från förvaltningen till Micajo Ledarskap var att göra en 
genomlysning av effekterna av den organisations förändring av förskola och 
skola som genomfördes 2014 med särskilt fokus på vad förändringen 
särskilt inneburit för chefer, personal och barn/elever i organisationen. 
Genomlysningen skulle också fånga upp förslag till utvecklingsområden och 
ge förslag till direkta åtgärder. 
 
Nedan följer en redovisning av genomförda åtgärder kopplade till 
organisationsrapporten från Micajo Ledarskap 20170205. 
 
Genomförda åtgärder fram till 30 juni 2020 
 

1. Organsationen, enheterna och ledningsorganisationen ligger fast sedan 
genomlysningen genomfördes 2017. 

 
2. Likvärdigheten behöver öka: 

 
• En förtydligad styrkedja är genomförd, där statens och nämndens 

mål har direkt och tydlig koppling till ledningen från förvaltning, 
rektorer och biträdande rektorer. Alla chefer har en ledarplan som 
följs upp kontinuerligt på alla nivåer i organisationen. Den direkta 
arbetsledningen har sedan överenskommelser med alla arbetslag och 
dessa följs upp med kontinuitet i alla rektorsområden. 
Förvaltningschef följer sedan upp rektors ledarplaner samt 
rektorsområdenas arbete ut i organisationen. 

• Gemensam kompetensutveckling av alla pedagoger gällande 
likvärdig bedömning och rättsäker betygssättning. Denna varade 
under tre år och utfärdes av en av kommunens förste lärare. 

• Gemensam kompetensutveckling för pedagoger i språkutvecklande 
arbetssätt (Genrepedagogik). 

• Deltagande i kommunövergripande forsknings- och 
utvecklingsprogram; “Undervisning i förskolan, “Programmering i 
ämnesundervisningen”. Alla förskolor och skolor har deltagit och 
lärare och förskollärare har under programmets gång 
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kompetenshöjande insatser och kollegial handledning för sina 
kolleger på respektive enhet. Programmen har varat över tre 
år/program. 

• Inköp av NTA-lådor och utbildning av personal på alla F-6 skolor i 
syfte att höja kvaliteten i No-undervisningen och säkerställa 
likvärdigheten. 

• Satsning på hälsofrämjande insatser på våra socio-ekonomiskt utsatta 
enheter i syfte att stärka likvärdigheten och ge alla elever möjlighet 
till fysisk aktivitet och rörelse. 

• Studiestöd utanför ordinarie skoltid i syfte att skapa likvärdiga 
förutsättningar att nå goda kunskapsresultat för alla elever. 

• Inköp av digitala verktyg och digitala program i syfte att stärka alla 
elever möjligheter att nå goda kunskapsresultat. 

• Extra satsning på personalresurs som arbetar aktivt med att skapa 
goda relationer mellan kommun och arbetsgivare i Åstorps kommun 
i syfte att säkerställa god kvalitet på alla praoplatser som erbjuds till 
eleverna. Samma resurs har i uppdrag att stödja lärare och övrig 
personal i förskola och skola när det gäller att öka barn och elevers 
kompetens gällande arbetsliv och framtida gymnasieval. 

 
3. Helhetssyn: 
• En tydligare styrning och ledning från rektor i samband med att 

ledarplaner infördes i hela organisationen. Rektor följer kontinuerligt 
upp sina bitr. rektorers ledarplaner och deras överenskommelser med 
arbetslagen ute i organisationen. Rektors ledarplan korrelerar med 
förvaltningschefens ledarplan. 

• Alla skolor har konferenstid på onsdagar, vilket möjliggör för 
övergripande möten för personalen inom hela 
bildningsförvaltningen. 

• Ledningsgruppsmöten 1 ggr/vecka. Innehåller strategiska frågor och 
driftsfrågor. 

• Gemensamma chefsmöten med alla chefer 1 ggr/månad. 
• Biträdande chefer i grundskola och förskola har gemensamma 

möten. Dessa möten används för driftsfrågor men också för att ta 
fram beslutsunderlag i förvaltningen för övergripande beslut. 

• Kommunövergripande utvecklingsprogram som bygger på forskning 
och beprövad erfarenhet. 

• Kommunövergripande kompetensutveckling för personalen. 
 
Samarbetet inom och mellan rektorsområden. Följande nätverk är 
kommunövergripande och träffas kontinuerligt: 
• Sambedömningsträffar – nationella prov, betygssättning 
• Särskild undervisningsgrupp - nätverksträffar 
• Spec-nätverksträffar 
• Förstelärare - nätverksträffar 
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• Förskoleklass - nätverksträff 
• Fritidshem - nätverksträff 
• Praktiskt-estetisk nätverksträff 
• Bitr rektorer – förskola nätverksträff 
• Bitr rektorer -  grundskola nätverksträffar 
• Nätverk för skoladministratörer - nätverksträffar 
• IKT styrgrupp – kontinuerliga träffar 
 
Chefers tillgänglighet 

• Inom bildningsförvaltningen är torsdagen den dag som är avsatt 
för ledningsmöten och annat ledningsarbete. Alla chefer ska då 
vara tillgängliga för övergripande arbete inom 
bildningsförvaltningen. Övriga dagar är cheferna i stort 
tillgängliga på respektive förskole/skolenhet 

• Alla chefer arbetar för att arbetslagen på enheterna ska bli 
självgående och ta ansvar. I arbetslagen finns det olika 
funktioner som gagnar detta såsom samordnare, 
utvecklingsledare, lärledare etc. 

• Cheferna är tillgängliga på telefon och mail varje dag. 
• Utveckling av digitala mötesforum. 

 
Det pedagogiska ledarskapet 

• Det pedagogiska ledarskapet har utvecklats över tid till att bli 
tydligare och mer distinkt i samband med utvecklingen av 
ledarplaner och uppföljningar på alla nivåer. Cheferna i 
förvaltningen följer upp överenskommelser gjorda på alla 
verksamhetsnivåer. Dessa sker med en sedan tidigare 
överenskommen kontinuitet.  

• Vårt nya uppföljningsverktyg ”Loop Me” är en satsning som 
underlättar och tidsbesparar för cheferna i verksamheten samtidigt 
som cheferna direkt får syn på utvecklingen i organisationen, då 
chefen direct kommunicerar med arbetslaget kring hur 
utvecklingsarbetet fortskrider. 

• Arbete med LEAN i syfte att undersöka hur mycket tid som man 
lägger på möten varje vecka samt hur förändringar kan genomföras 
i syfte att minska mötestiden. 

• Fördelat ansvar i organisationen med lärledare, utvecklingsledare, 
arbetslagssamordnare etc. 

 
Ledningsteamen 

• Nuvarande ledningsstruktur består av ledningsgruppsmöten; 
driftsmöten och strategiska möten (förvaltningschef, alla 
rektorer, kultur och fritidschef, elevhälsochef samt utvecklare. 
Mötena sker varje vecka enligt kalendarium 

• Chefsgrupp- alla chefer i förvaltningen träffas en ggr/månad. 
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Dessa möten är bade driftsmöten och arbetande möten (t.ex. ta 
fram beslutsunderlag). 

• Teamutveckling pågår i både ledningsgrupp och chefsgrupp. 
 
          Kunskapsresulat och måluppfyllelse 

• Varje år genomförs djupgående analyser av elevernas 
kunskapsresultat i varje rektorsområde. Dessa analyser samt 
åtgärder för en högre måluppfyllelse presenteras för 
bildningsnämnden  under tidig höst. 

• Kommunövergripande gemensamma satsningar utifrån 
gemensamma identifierade behov. 

• Varje enhet designer sin verksamhetsplan utifrån identifierade 
behov vid kvalitetsredovisingar och uppföljningar. 

• Stor satsning på modersmål och studiehandledning på 
modersmål sedan invandringen 2015/2016. Detta har gett goda 
resultat för elever med annat modersmål än svenska. 

• Generell satsning på kommunövergripande nivå; NTA-arbete, 
pedagogiskt utvecklingsarbete t.ex. kooperativt lärande, 
läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt. 

• 1-1lösning när det gäller digitala verktyg åk F-9. 
 
         
 Utveckling av den ”röda tråden” 

• Kommunövergripande reviderad handlingsplan för övergångar 
mellan alla stadier. 

• Kontinuerligt arbete med värdegrundsfrågor utifrån styrdokumenten 
och enheternas egna identifierade behov. 

• Tydlig övergripande målformulering – förvaltningschefens ledarplan 
utifrån nämndens mål. 

• Kontinuerlig utveckling med det systematiska uppföljnings- och  
kvalitetsarbetet. 

 
   Elevhälsoarbetet 

• Elevhälsoarbetet utvecklas kontinuerligt i dialog mellan centrala 
resursenheten och respektive skolledning genom gemensamt arbete 
utifrån identifierade behov. 

• Chefen för elevhälsan ingår i förvaltningens ledningsgrupp 
• Gemensam utvärdering vid varje läsårs slut. 
• Elevhälsochefen auskulterar löpande i verksamheternas 

elevhälsoteam 
• Gemensam kompetensutveckling tillsammans med SPSM på vissa 

enheter. (SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten). 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 129 
 
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 Kommunstyrelsen 2021-08-11 § 140 
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 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 

LNTH
Start av ärende
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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 bildningsnäinnden 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
Tjänsteskri velse 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 godkärmer följande voteringsordning: Dem som bifaller att
ärendet ska avgöras på sammanträdet röstar Ja och den som bifaller att ärendet
ska återremitteras röstar Nej.

Ordförandes signatur

-^
(1) Justerandes signatur

"IIÅ^
(2) Justerandejä signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-08-11

Ks § 140, forts

Votering
Votering genomförs med upprop och utfaller med lOja-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 firmer att ordförandes yrkande bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

k^
(2) Justeranqjes signatur

\^
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-06-16

KsAu § 166

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
Beslut från Bildningsnämnden § 2021-05-26 § 79
Tjänsteskri velse från Katrin Olsson, rektor vuxenutbildning
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 130

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till bildningsnämndens beslut om att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Anton Holmberg (SD) yrkar i första hand återremiss i ärendet och i andra
hand bifall till motionen.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer Anton Holmbergs (SD) återremissyrkande under
proposition och finner att ärendet ska avgöras på sammanträdet.

Votering
Anton Holmberg (SD) begär votering.

Den som bifaller att ärendet ska återremitteras röstar Ja och den som yrkar på
att ärendet ska avgöras under sammanträdet Nej. Voteringen genomförs med
upprop och utfaller med 2ja-röster och 3 nej-röster vilket innebär att ärendet
ska avgöras på sammanträdet. För att se hur ledamöterna röstat, se
omröstningsbilaga (§ 166)

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-06-16

KsAu § 166, forts

Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C) mot
Anton Holmbergs (SD) yrkande under proposition och finner att ordförandes
yrkande bifalles.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Reservation

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

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-05-26

Bin § 79

Motion (SD) - Religiös påverkan mot våra SFI elever
Dnr BIND 2020/121
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 läroplanen för vuxenutbildning och
ämnenas kursplaner. Med undantag för kunskap om svenska högtider som firas
i Sverige, är läroplanen fri från religiösa inslag.

Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-05-12 § 58
Tjänsteskrivelse från Katrin Olsson, rektor vuxenutbildning
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 130

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Anton Holmberg (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att på ett
konkret sätt utreda hur vi försäkrar att ingen elev har blivit utsatt för religiös
extremism.

Anton Holmberg (SD) yrkar i andra hand bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande lägger Anton Holmberg (SD) yrkande om återremiss under
proposition och finner att detta avslås.

Anton Holmberg (SD) begär votering.

Voteringsordning - A
Bildningsnämnden beslutar att godkänna följande voteringsordning:
Den som önskar att avgöra ärendet idag röstar ja.
Den som önskar att bifalla Anton Holmbergs (SD) återremissyrkande röstar nej.

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

^1^1^
(2) Juster?hdes signatur

?
Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden 19(26)

PROTOKOLL
2021-05-26

Forts. Bin § 79

Då voteringen utfaller med 9 "ja" röster och 4 stycken "Nej" röster beslutar
bildningsnämnden att avslå Anton Holmbergs (SD) återremissyrkande, för
voteringsresultat se närvaroförteckning på sidan 2.

Ordförande ställer eget yrkande mot Anton Holmbergs (SD) andra yrkande
under proposition och finner att Anton Holmbergs (SD) yrkande avslås.

Anton Holmberg (SD) begär votering.

Voteringsordning - B
Bildningsnämnden beslutar att godkänna följande voteringsordning:
Den som önskar att bifalla ordförandes yrkande röstar ja.
Den som önskar att bifalla Anton Holmbergs (SD) yrkande röstar nej.

Då voteringen utfaller med 9 "ja" röster och 4 "Nej" röster beslutar
bildningsnämnden att avslå Anton Holmbergs (SD) yrkande, för
voteringsresultat se närvaroförteckning på sidan 3.

Bildningsnämndens beslut
Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras:
Akten

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

<^^.
(2) Justef?nde^ signatur

^
Utdragsbestyrkande
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Katrin Olsson 
Rektor 
042 – 64 356 
Katrin.olsson@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Motion (SD) – Religiös påverkan mot våra SFI elever 
Dnr BiND 2020/121 
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 läroplanen för vuxenutbildning och ämnenas 
kursplaner. Med undantag för kunskap om svenska högtider som firas i Sverige, är 
läroplanen fri från religiösa inslag.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Katrin Olsson, rektor vuxenutbildning 
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10 
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 130 
 
Ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige gällande 
religiös påverkan på elever inom SFI utbildningen, där bildningsförvaltningen får 
i uppdrag att presentera för bildningsnämnden och kommunstyrelsen i vilken mån 
religiös påverkan sker på kommunens SFI elever. 
 
För att kunna besvara motionens att-sats om religiös påverkan har skett bör i 
första hand tydliggöras att skolan enbart kan ta ansvar för religiös påverkan som 
sker i undervisningen eller under skoltid. Huruvida elever har blivit utsatt för 
religiös påverkan på sin fritid kan inte förvaltningen besvara då detta faller utanför 
skolans ansvar och kännedom.  
 
Att bli utsatt för otillbörlig religiös påverkan kan exempelvis innebära att en elev 
blir tvingad att läsa kurslitteratur som är inriktad på en viss religion, utan att 
denna kurslitteratur har samband med undervisningen eller att elever tvingas att 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-04-07 
Version  1 
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utöva eller uppmärksamma religiösa högtider som de inte vill utöva. 
Skolinspektionen har dock i sitt beslut mot Skurups kommun 2017-12-14 Dnr 42-
2017: 9679 beslutat att det inte anses vara en otillbörlig religiös påverkan att SFI 
utbildning bedrivs i ett religiöst samfunds lokaler.  
 
Åstorp kommuns SFI utbildning bedrivs i KomVux lokaler, det vill säga 
kommunens egna lokaler som enbart används i utbildningssyfte. Enligt 6 kapitlet 
10 § Skollagen har huvudmannen, det vill säga den nämnd i kommunen som har 
tilldelats ansvar för skolan, en skyldighet att utreda och förebygga kränkande 
behandlingar som en elev anser sig ha blivit utsatt för. I begreppet ”kränkande 
behandling” innefattas även trakasserier på det sätt som avses i 
diskrimineringslagen, där religion är en diskrimineringsgrund. Under 2019-2021 
har det inkommit tre stycken anmälningar om kränkande behandling gällande 
vuxenutbildningscentrum, inget av dessa anmälningar har handlat om en påstådd 
otillbörlig religiös påverkan och Bildningsförvaltningen har i nuläget ingen 
kännedom om att någon elev har utsatts för otillbörlig religiös påverkan under 
skoltid eller att de känt att de blivit utsatta för detsamma i undervisningen. 

 
Utbildningen inom svenska för invandrare (SFI) följer läroplanen från Skolverket 
(SKOLFS 2012:101). Där framgår bland annat följande:  
 
”Utbildningen ska i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 
tradition och västerländsk humanism gestalta människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. Undervisningen ska vara 
icke-konfessionell. 
  
Vuxenutbildningen ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse. Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har 
samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till 
diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. 
Främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap, öppen diskussion 
och aktiva insatser.” 
  
Alla som verkar inom vuxenutbildningen ska hävda de grundläggande värden som 
anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider 
mot dem. I utbildningen förekommer inga religiösa inslag, bortsett från kunskap 
om de högtider som firas i Sverige och av eleverna, då detta är ett inslag som 
ingår enligt kursplanen. 
 
Ur kursplan för svenska för invandrare: 
Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom 
att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i 
vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige. 
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Undervisningen på SFI är fri från religiös påverkan då den följer styrdokumentens 
krav. Skolan tillåter inga ledigheter eller anpassade raster för religionsutövning 
och har inget rum avsett för bönestunder eller dylikt. 
  
Katrin Olsson 
 
Expedieras till: 
Akten 
Bildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 130 
 
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 Kommunstyrelsen 2021-08-11 § 141 
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 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

LNTH
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 27(44)

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.

Ordförandes signatur
.^A

(1) Justerandes signatur

M^
(2) Justeryides signatur

\^
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 28(44)

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.

RolfLundqvist (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

Ordförandes signatur

^^
(1) Justerandes signatur

/u^
(2) Justerancfes signatur

\^~
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-06-16

KsAu § 167

Motion (SD) Effektivisering och mer sammanhållen service
Dnr KSFD 2020/25 8

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
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.

Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Ordförandes signatur

^
Justerancl^s signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-06-16

KsAu § 167, forts

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande mot Anton Holmbergs (SD) yrkande under
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles.

Votering
Anton Holmberg (SD) begär votering.

Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Anton
Holmbergs (SD) yrkande röstar Nej.

Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 3 ja-röster och 2 nej -
röster vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. För att se hur
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 167).

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

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

^^
Justeran^s signatur Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

KSFD 2020/258 

Kommunfullmäktige 
 
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 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-06-04 
 
Ärendet 
Det är förvaltningens bestämda uppfattning att denna typ av effektiviseringar inte 
ska fattas genom enskilda beslut, utan genom större övergripande beslut, t.ex. 
budget bl.a. för att dessa behöver samverkas/förhandlas med de fackliga 
organisationerna. I övrigt ska den politiska organisationen diskuteras inom 
arvodes- och organisationsgruppen som ansvarar/bereder den politiska 
organisationen inför kommande val, men för tjänstemannaorganisationen har 
kommunchefen ansvar. 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

KSFD 2020/258 

Ur kommunchefens instruktion antagen av kommunstyrelsen (Dnr KSFD 
2020/200) 
Kommunchefen ansvarar för att kommunens förvaltningsorganisation fungerar på 
ett ändamålsenligt och effektivt sätt, i enlighet med de ramar och styrdokument 
som fastställts av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
Utveckling av kommunen 
I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och andra förtroendevalda har 
kommunchefen en drivande roll för att utveckla och effektivisera de kommunala 
verksamheterna. Kommunchefen har också en roll i utvecklingen av kommunen 
som geografiskt område. 
 
Kommunchefen äger rätt att fatta beslut om organisationsförändringar inom 
kommunstyrelsens förvaltning efter samråd med kommunstyrelsen. 
 
I kommunchefens uppdrag ingår samordningsuppgifter som avser hela den 
kommunala koncernen. 
 
 
Expedieras till  
Akten 
Kommunfullmäktige 
 
 
Amer Lukac  Merih Özbalci Jonas Jönsson 
Nämndsekreterare Kanslichef  Kommunchef 
042 640 92  042 640 13  042 640 50 
Amer.lukac@astorp.se merih.ozbalci@astorp.se jonas.jonsson@astorp.se 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 131 
 
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 Kommunstyrelsen 2021-08-11 § 142 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 168 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-06-04 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-02-22 § 25 
Motion (M ,L, KD) – Med barnet i centrum 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

LNTH
Start av ärende
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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 gmndskolan 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, kommiminvånare, 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
Tjänsteskri velse 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 filmer att Roger Nielsens (M) yrkande bifalles.

Ordförandes signatur
c^r-
^Y^\

(1)l,Justerandes signatur

UiM
(2) Justeranpes signatur Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-08-11

Ks § 142, forts

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Expedieras
Akten
Kommunfullmäktige

Ordförandea signatur (1) Justerandes signatur

Iki 44
(2) Justerandesl signatur Utdragsbestyrkande



^
<»

f.\<
•<

ÅSTORP

Kommunstyrelsens
Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-06-16

KsAu § 168

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
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-06-04

Yrkanden

Ordförande yrkar på att anse motionen besvarad med hänvisning till
tj änsteskrivelsen.

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen.

Jan Hennicks (-) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens (M) yrkande med
bifallsyrkande från Jan Hennicks (-) under proposition och finner att
ordförandes yrkande bifalles.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^-
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PROTOKOLL
2021-06-16

KsAu § 168, forts

Votering
Roger Nielsen (M) begär votering.

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

Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 3 ja-röster och 2 nej -
röster vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. För att se hur
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 168).

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



 
 

Åstorpsalliansen 
Motion: Med barnet i centrum 
I september 2019 lanserades ”Tryggare i Åstorp”. I dagsläget finns fem delmål, varav 
vi 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, våld 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 
osv. 
 
Hur får vi in civilsamhället i dess olika former? Hur får vi fler delaktiga? Tex 
föreningsliv, trossamfund, idrottsföreningar, föräldraföreningar. Föreningar där 
människor är engagerade. Hur tillvaratar vi frivilligorganisationer? Hur får vi våra 
kommuninvånare att engagera sig mer. Alla behövs. Åstorps kommun måste bli 
bättre på att tillvarata ideella organisationer. 
 
Hur förbättrar vi dialogen med föräldrar och skolan? Skolan är en utbildningsplats och 
ska ha fokus på lärande av våra barn och ungdomar. Hur tydliggör vi vem som 
ansvarar för vad? Hur stärker vi dialogen med elevhälsa? Vakna ögon på barn som far 
illa eller riskerar att fara illa? Krävs det fler lärar-/elevassistenter, och hur samarbetar 
vi då med Arbetsförmedlingen? 
 
Hur kan vi utveckla samarbetet med polisen? Vad ser de att vi behöver göra på 
annorlunda vis i Åstorps kommun? Framför allt hur kan vi adressera den utbredda 
narkotikaproblematiken? Ska vi behöva ta in säkerhetsbolag? Väktare? 
 
Hur hjälper vi våra familjehem ännu mer? Starten av Björnfamiljer är ett bra steg. Hur 
ser vi till att vidhålla detta initiativ, får det förankrat så att det blir en naturlig del i vår 
vardag? 
 
 
 
 



 
 

Åstorpsalliansen 
 
 
Utbildningar hur hjälper vi föräldrar och anhöriga att upptäcka när deras barn inte 
mår bra, blir utsatta eller hamnar i ett destruktivt beteendemönster osv. 
 
Med denna motion vill vi sätta Åstorps kommuns barn i centrum och göra ett 
kommunövergripande omtag av ”Tryggare Åstorp” för att verkligen nå vårt mål ”Att 
alla barn får en trygg uppväxt”. 
 

Åstorpsalliansen yrkar att: 

• 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. 

 

 
För Åstorpsalliansen i kommunfullmäktige 22 februari 2021 

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) 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-02-22

Kf §25

Eventuella nyinkomna motioner

Motion (M, L, KD) - Med barnet i centrum
Dnr KSFD 2021/53

Sammanfattning
Wiveca Andreasson (M), Roger Nielsen (M), Åsa Holmen (L) och Hans
Sundström (KD) har inkommit med en motion om "Barnet i centmm" med
följande att-satser:

• 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.

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

Expedieras:
Akten

Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signatur

L
Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/53 

Kommunfullmäktige 
 
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 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-06-04 
 
Ärendet 
Tryggare Åstorp är en förvaltningsövergripande produkt med syftet att öka 
trygghetskänslan hos kommuninvånarna oavsett ålder. Programförklaringen leds 
av en styrgrupp av tjänstemän med ett övergripande ansvar för 
programförklaringens genomförande. För varje mål finns en samverkansgrupp, 
däribland målet ”att alla barn får en trygg uppväxt”, som arbetar operativt för det 
uppsatta målet.  
 
Programförklaringen är ett kommunövergripande arbete där alla förvaltningar ska 
vara delaktiga och arbeta för att göra en skillnad för kommuninvånarna. 
 
Åstorps kommun äger programförklaringen. Socialförvaltningen ansvarar för att 
driva programmet framåt men det är samtliga förvaltningars ansvar att delta i 
arbetet, för att framgång ska nås i alla delar inom programmet.  
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/53 

En projektledare ansvarar för genomförandet och uppföljningen av programmet. 
Projektledaren kommer vara direkt underställd socialförvaltningens 
förvaltningschef och finansieras av kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Samverkansgruppen för målet att ”alla barn får en trygg uppväxt” består initialt av 
medarbetare från 

• Barn o familj 
• Socialsekreterare från mottaget  
• Fältsekreterare 
• Elevhälsan 
• Navet 
• Familjecentral 
• Boendekordinator 
• Kultur o fritid 
• Medverkar gör också LEAN coach och projektledare 

 
Effektmål: 

• Underlätta för samtliga aktörer att arbeta rättsäkert och tryggt för  
medborgarna. 

• Skapa och vidhålla tydliga rutiner  
• Skapa och vidhålla goda relationer med medborgarna  
• Att barnen i Åstorps kommun får en trygg uppväxt 
• Halvårsvis inkomma med statistik samt analys gällande placeringar  

 
Leveransmål av programförklaringen del 1: 

• Ta fram en process för hur barn växer tryggt från 0-21 år.  
• Implementera arbetssätt samt samverkansavtal med BVC och folktandvården 
• Samverkansavtal med vårdcentralen 
• Samverkansavtal med Bildningsförvaltningen. Detta för att få rätt process i 

hanteringen av den unge. 
• Skapa rutiner för arbetet. Handbok 
• Nulägesanalys: Utgångsläget från juni månad 2019. Samla in data och 

information från deltagarna i gruppen. 
• Halvårsvis inkomma med statistik samt analys gällande placeringar  
• Aktivitet förebygger skall implementeras i den ordinarie verksamheten  

 
Effektmålen är tydligt kopplade till Agenda 2030 och mål 16 ”Fredliga och 
inkluderande samhällen”.  
 
16.3 Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa. 
16.A Stärk de  institutioner som förebygger våld, terrorism och brottslighet 
16:6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på 
alla nivåer. 
16.2 Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld 
16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande 
friheterna. 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/53 

Arbetet är även starkt kopplat till Barnkonventionen; främst till artikel: 
18. Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt huvudansvar för 
barnets uppfostran och utveckling, med statens stöd. 
19. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller 
övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, 
inklusive sexuella övergrepp. 
20. Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till 
skydd och stöd från staten, samt rätt till ett alternativt hem. 
26. Barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar eller annan 
vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser. 
 
Redovisningar av denna typ bör inte beslutas av kommunfullmäktige då det 
handlar en tjänstemannaprodukt som ska redovisas för en nämnd. Nämnderna bör 
själva besluta kring vilka redovisningar som de behöver av sin respektive 
förvaltning för att fullgöra sitt arbete och uppdrag inom sitt verksamhetsområde. 
Fullmäktige kan besluta om de redovisningar som man önskar att få redovisade för 
sig, förslagsvis genom kommunfullmäktiges presidium.   
 
Om nämnderna vill att detta ska vara ett mål som ska mätas och rapporteras kan 
det tas upp i respektive nämndmål och därmed rapporteras tillsammans med 
delårsbokslut och årsbokslut. 
 
 
Expedieras till  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
Amer Lukac  Merih Özbalci Jonas Jönsson 
Nämndsekreterare Kanslichef  Kommunchef 
042-064 92  042 640 13  042 640 50 
Amer.lukac@astorp.se merih.ozbalci@astorp.se  jonas.jönsson@astorp.se  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 132 
 
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 Kommunstyrelsen 2021-08-11 § 143 
Reservation från Åstorpsalliansen Ks § 143 
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) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 

LNTH
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 31(44)

PROTOKOLL
2021-08-11

Ks § 143

Motion från Åsa Holmen (L) och Bodil Axelsson (L) - Gör översyn av
luftkonditioneringen i våra äldreboenden och trygghetsboenden
DnrKSFD2018/281

Sammanfattning
Liberalerna väckte en motion i kommunfullmäktige 2018-09-11.1 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
lägeiiheten. 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 Holmen (L) och Bodil Axelsson (L)

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Åsa Holmen (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 Holmens (L) yrkande med
bifallsyrkande från Nils-Göran Nilsson, Roger Nielsen (M), och Paul Ericsson
(M) under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles.

Ordförandes signatur

5^
(1) Jysterandes signatur

i(MA
(2) Justerartcjes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 32(44)

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

Ordfoi:an£les^signatur
^'^

(1) Justerandes signatur

/^/ "̂t

(2) Justerades signatur
\^

Utdragsbestyrkande



Liberalerna

Åstorpsalliansen
Reservation

2021-08-11

§155 Motion från Åsa Holmen (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.

Astorpalliansen 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)

^l^L l
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

17(20)

PROTOKOLL
2021-06-02

KsAu § 155

Motion från Åsa Holmen (L) och Bodil Axelsson (L) - Gör översyn av
luftkonditioneringen i våra äldreboenden och trygghetsboenden
DnrKSFD2018/281

Sammanfattning
Liberalerna väckte en motion i kommunfullmäktige 2018-09-11.1 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 Socialnämnden 2021-05-20 § 63
Skrivelse från Mikael Fors, VD för Bjömekulla fastighets AB
Protokoll från Kommunfullmäktige 2018-09-24
Tjänsteskrivelse från Jesper Hansen, servicechef
Motion från Åsa Holmen (L) och Bodil Axelsson (L)

Yrkanden

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

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

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

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^
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PROTOKOLL
2021-06-02

ÅSTORP

KsAu § 155, forts

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 25(34)

PROTOKOLL
2021-01-07

Ks §14

Motion från Åsa Holmen (L) och Bodil Axelsson (L) - Gör översyn av
luftkonditioneringen i våra äldreboenden och trygghetsboenden
DnrKSFD2018/281

Sammanfattning
Liberalerna väckte en motion i kommunfullmäktige 2018-09-11.1 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 Socialnämnden 2020-11-19 § 104
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, daterad 2020-09-22
Skrivelse från Mikael Fors, VD för Björnekulla fastighets AB
Protokoll från Kommunfullmäktige 2018-09-24
Tjänsteskrivelse från Jesper Hansen, servicechef
Motion från Åsa Holmen (L) och Bodil Axelsson (L)

Yrkanden
Åsa Holmen (L) yrkar bifall till motionen.
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till motionen.
Martin Sjöström (M) yrkar bifall till motionen.
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till motionen.
Jan Hennicks (-) yrkar bifall till motionen.

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

Ordförande yrkar på att återremittera ärendet för att tydliggöra svaret från
Socialnämnden samt en motivering till förslag till beslut.
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur (2) JusteranfJes signatur Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-01-07

Ks § 14, forts
Proposition
Ordförande ställer eget återremissyrkande med bifallsyrkande från Annica Vink
(C) och Nils-Göran Nilsson (KD) mot att avgöra ärendet på sammanträdet
under proposition och finner att återremissyrkandet bifalles.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till socialnämnden för att få ett
tydliggörande i svaret samt en motivering till förslag till beslut.

Expedieras
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

ftAA/l/1

(2) Justerani^es signatur Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-05-20

Sn§63

Motion från Åsa Holmen (L) och Bodil Axelsson (L) - "Gör översyn av
luftkonditioneringen i våra äldreboenden och trygghetsboenden"
Dnr SND 2020/109

Sammanfattning
Liberalerna väckte en motion i kommunfullmäktige 2018-09-11.
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.

Socialnämnden behandlade motionen 2020-11-19 och föreslog då att motionen
skulle avslås. När kommunstyrelsen behandlade ärendet i januari 2021
återremitterades motionen till socialnämnden för ett förtydligande i nämndens
ställningstagande.

Beslutsunderlag
Beslut från Kommunstyrelsen 2021-O l-07 § 18
Beslut från Socialnämnden 2020-11-19 § 104
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, daterad 2020-09-22
Motion från Liberalerna
Skrivelse från Mikael Fors, VD för Bjömekulla fastighets AB
Beslut från SnAu 2021-05-07 §101

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen på grund av:

Socialnämnden behandlar inte ärendet gällande luftkonditionering på
trygghetsboende då detta inte faller under nämndens budget eller
ansvar.

Socialnämnden har tre särskilda boenden. Asterns boende har redan
luftkonditionering, Backsippan ska stängas och därav saknas behov av
en investering i denna fastighet och socialnämnden anser inte att det
finns ett ekonomiskt utrymme i nämndens budget för denna typ av
investering på Vidåsen.
Socialnämnden har i april månad antagit en handlingsplan för
värmebölja med tillhörande bilagor med råd och stöd till personalen hur
dessa ska agera vid en värmebölja. Mot bakgrund av att denna
handlingsplan har arbetats fram, anser socialnämnden att det finns
alternativa sätt att mildra konsekvenserna av värmeböljor, vilket inte
kräver installation av någon kylanläggning.
Den beräknade kostnaden för installation av kylanläggning ligger på 2-3
mkr/boende, vilket socialnämnden inte ser som en nödvändig

Ordförandes signatur

Å.Ä
(1) Justerandes signatur

' ^/
(2) Justerandes signatur

^r-
Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-05-20

Forts. Sn § 63

investering i nuläget mot bakgmnd av att ett nytt särskilt boende har planerats i
socialnämndens omvärldsanalys.

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

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen på
grund av:

Socialnämnden behandlar inte ärendet gällande luftkonditionering på
trygghetsboende då detta inte faller under nämndens budget eller
ansvar.

Socialnämnden har tre särskilda boenden. Astems boende har redan

luftkonditionering, Backsippan ska stängas och därav saknas behov av
en investering i denna fastighet och socialnämnden anser inte att det
finns ett ekonomiskt utrymme i nämndens budget för denna typ av
investering på Vidåsen.
Socialnämnden har i april månad antagit en handlingsplan för
värmebölja med tillhörande bilagor med råd och stöd till personalen hur
dessa ska agera vid en värmebölja. Mot bakgrund av att denna
handlingsplan har arbetats fram, anser socialnämnden att det finns
alternativa sätt att mildra konsekvenserna av värmeböljor, vilket inte
kräver installation av någon kylanläggning.
Den beräknade kostnaden för installation av kylanläggning ligger på 2-3
mkr/boende, vilket socialnämnden inte ser som en nödvändig
investering i nuläget mot bakgrund av att ett nytt särskilt boende har
planerats i socialnämndens omvärldsanalys.

Beslutet fattades eiihälligt.

Expedieras:
Akten

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

/^^
(1) Justerandes signatur

^^
(2) Justerandes^signatur

^t^
Utdragsbestyrkande
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Jesper, Hansen 
Servicechef 
042 – 641 99 
jesper.hansen@astorp.se 
 
Kommunfullmäktige 
 
Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (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 
Tjänsteskrivelse från Jesper Hansen, servicechef, 2020-04-15  
Motion från Liberalerna 
Skrivelse från Mikael Fors, VD för Björnekulla fastighets AB 
 
Ärendet 
På våra äldreboende i Åstorps kommun finns endast kylanläggning på 
Astern vilken även den är en begränsad kylanläggning med komfortkyla för 
gemensamhetsutrymmena och inte för boenderum som endast har 
traditionell ventilation. 
Ansvaret och årliga kontroller av kylanläggningen åvilar i detta fall 
hyresvärden som har avtal om årliga kontroller av anläggningens funktion. 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-04-15 
Version  1 
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På övriga äldreboende såsom Backsippan, Vidåsen och Rönnåsen finns 
ingen kylanläggning inkopplad.  
En uppgradering med kylanläggning även på dessa boende kommer kräva 
stora insatser inte minst vad gällen ny kanaldragning då befintliga 
ventilationskanaler inte är dimensionerade även för kyla. 
 
En uppgradering får därför budgeteras och planeras separat för respektive 
boende, en installation av kyla kommer också behöva läggas ut över ett 
flerårsperspektiv för att få en rimlig kostnadsspridning rent budgetmässigt.  
En initial uppskattning är att investeringskostnaden skulle hamna mellan 2-3 
miljoner per boende dvs. en total investering i storleksordningen 7-9 
miljoner. 

 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Det bedöms inte påverka barn 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
Jesper Hansen  
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Serviceavdelningen 



 

__________________________________________________________________________________________
_______ 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr  Postgiro 
265 80  ÅSTORP Storgatan 3       042-400 89 10   042-400 89 30 556482-1766 11 82 66-6 
  Åstorp   Innehar F-skattebevis 

2021-08-12 1 

 
 
 
   Åstorps kommun 
   Kommunstyrelseförvaltningen 
 
   Jesper Hansen 
 
 
 
Angående motion – Översyn av luftkonditioneringar Äldreboende 
 
Vi har tagit del av den motion som du har att lämna svar på och vill därför 
framföra nedanstående som en del i svaret på motionen. 
 
På våra äldreboende i Åstorps kommun finns endast kylanläggning på Astern 
vilken även den är en begränsad kylanläggning med komfortkyla för gemen-
samhetsutrymmena och inte för boenderum som endast har traditionell ventilat-
ion. 
Ansvaret och årliga kontroller av kylanläggningen åvilar i detta fall hyresvär-
den som har avtal om årliga kontroller av anläggningens funktion. 
 
På övriga äldreboende såsom Backsippan, Vidåsen och Rönnåsen finns ingen 
kylanläggning inkopplad.  
En uppgradering med kylanläggning även på dessa boende kommer kräva stora 
insatser inte minst vad gällen ny kanaldragning då befintliga ventilationska-
naler inte är dimensionerade även för kyla. 
En uppgradering får därför budgeteras och planeras separat för respektive bo-
ende, en installation av kyla kommer också behöva läggas ut över ett flerårs-
perspektiv för att få en rimlig kostnadsspridning rent budgetmässigt. En initial 
uppskattning är att investeringskostnaden skulle hamna mellan 2-3 miljoner per 
boende dvs en total investering i storleksordningen 7-9 miljoner. 
 
Finns ett stort intresse och betalningsvilja för en dylik anläggning på övriga 
äldreboende emotses en beställning för respektive anläggning varvid Björne-
kulla Fastighets AB kommer kunna lämna offert med nödvändig hyresjuste-
ring.  
 
Åstorp som ovan 
Björnekulla Fastighets AB 

 
Mikael Fors 
VD 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 133 
 
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 Kommunstyrelsen 2021-08-11 § 149 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-02 § 154 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-05-04 
Förslag på tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

LNTH
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 38(44)

PROTOKOLL
2021-08-11

Ks § 149

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av
distansdeltagande
DnrKSFD2021/124

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
Tjänsteskri velse 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
for 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".

9?"

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.

Ordförandes signatur (1),Justerandes signatur

'i^W
(2) Justeran|!|es signatur

^
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 39(44)

ÅSTORP
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 gmnd 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

Ordförandes signatur

3^
(1) Justerandes signatur

Wl
(2) Justeraititjes^signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

15(20)

PROTOKOLL
2021-06-02

KsAu § 154

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
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-05-04
Förslag på tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta tilläggen till kommunfullmäktiges arbetsordning enligt
tjänsteskrivelsens förslag.

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

Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Jan Heimicks (-) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg
(SD), Annica Vink (C) och Jan Hennicks (-) under proposition och finner att
detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta tilläggen till
kommunfullmäktiges arbetsordning enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Ordförandes signatur

^^—^

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^
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PROTOKOLL
2021-06-02

ÅSTORP

KsAu § 154, forts

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^



KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 
 
 
 
 
 

 
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 

Sida 1 av 2 
2021-05-04  

Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

KSFD 2021/124 

Kommunfullmäktige 
 
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. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- Anta tilläggen till kommunfullmäktiges arbetsordning enligt 
tjänsteskrivelsens förslag 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-05-04 
Förslag på tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning. Grön text = Läggas till, 
röd text = Tas bort, svart text = Nuvarande lydelse 
 
Ärendet 
Utbrottet av covid-19 pandemin har ställt nya krav på samhället vad gäller 
anpassning till nya restriktioner och mötesformer. Detta har även påverkat de 
politiska sammanträdena, där fler och fler möten hålls på distans.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2020 att medge att nämnderna får hålla 
sammanträden på distans och regler härom skrevs in i samtliga reglementen. 
Sedan dess har flera av nämnderna prövat att hålla sammanträden helt eller delvis 
på distans och samtliga nämnder har antagit rutiner där det framgår vilka krav som 
ställs upp om en förtroendevald önskar att delta på distans.  
 
Det har framkommit önskemål om att även fullmäktiges arbetsordning ska 
precisera under vilka förutsättningar som deltagande på distans får ske samt vilket 
ansvar som åligger den förtroendevalde när man deltar på distans.  
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

KSFD 2021/124 

De föreslagna tilläggen består bland annat av regler kring vilken teknik som ska 
användas av en förtroendevald som önskar att delta på sammanträdet på distans. 
Kommunallagen anger att en ledamot eller tjänstgörande ersättare ska delta genom 
ljud och bildöverföring i realtid samt på ett sätt där samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Detta förutsätter att ledamoten kan ha uppe både 
mötet och handlingarna samtidigt, vilket inte är möjligt att göra på en 
mobiltelefon. Av anledningen att en mobiltelefon inte bedöms uppfylla kraven i 
kommunallagen, skrivs det in att uppkoppling till sammanträdet inte får ske via 
mobiltelefon.  
 
Ordförande är ansvarig för att sammanträdet bedrivs enligt lagens krav och denne 
ansvarar för ordningen på sammanträdet. Det har därför bedömts vara lämpligt att 
ordförande alltid befinner sig i den sal som sammanträdet hålls i, denne får alltså 
inte delta på distans. Ordförande kan också behöva stöd av vice ordföranden under 
sammanträdet och det kan också uppkomma situationer där vice ordföranden 
behöver tjänstgöra, exempelvis om ordförande är jävig eller vid sjukdom. I 
förslaget har det därför förts in ett ”bör” krav på att presidiet bör delta fysiskt på 
plats i sammanträdessalen. Förslaget innebär att ordförandes och presidiets roll 
som mötesansvariga blir tydligare. 
 
I förslaget har det också förts in regler om förtroendevalda som önskar att delta på 
distans men som inte kan eller önskar att delta hemifrån. I sådana fall kan 
kommunen tillhandahålla lokal varifrån den förtroendevalda kan delta på distans. 
Ett deltagande på distans från kommunens lokaler innebär inte att den 
förtroendevalde erbjuds någon teknisk hjälp under sammanträdets gång. 
 
Förslaget har samverkats inom kommunfullmäktiges presidium samt med 
kommunstyrelsens ordförande.  
 
Förslaget bedöms inte att medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Förslaget bedöms inte att påverka barn. 
 
Expedieras till  
Akten 
Kanslienheten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 641 29 
linda.tholen@astorp.se 

mailto:linda.tholen@astorp.se
mailto:linda.tholen@astorp.se
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Förslag på ändringar i fullmäktiges arbetsordning samt i nämndernas 
reglementen 
 
KF arbetsordning 
 
Deltagande på distans (5 kap. 16 § KL)  
Deltagande på distans på fullmäktiges sammanträde ska ses som ett 
komplement till fysiskt deltagande och förutsätter att ledamoten eller 
ersättaren uppfyller de krav som ställs upp i kommunallagen.  
 
Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, efter medgivande 
från ordförande, 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. Om en förtroendevald önskar att delta på distans, men saknar 
möjlighet att koppla upp sig hemifrån, kan kansliet tillhandahålla en lokal 
där den förtroendevalda kan sitta. En ledamot som önskar delta på distans 
eller som önskar att kommunen tillhandahåller en lokal åt den 
förtroendevalde, ska senast 3 arbetsdagar före sammanträdet anmäla detta 
till fullmäktiges kansli. Ordförande ska lämna besked om distansdeltagande 
får ske senast en arbetsdag innan sammanträdet. 
 
Fullmäktiges ordförande måste alltid delta fysiskt på sammanträdet 
tillsammans med minst en vice ordförande. Om inte särskilda skäl 
föranleder annat bör hela fullmäktiges presidium delta fysiskt på 
sammanträdet. Ordförande avgör om närvaro på distans får ske. Detta beslut 
kan inte överklagas.  
 
Det är inte tillåtet att koppla upp sig till sammanträdet via mobiltelefon på 
grund av risken för att kommunallagens krav på ljud- och bildöverföring 
inte uppfylls.  
 
För att räknas som närvarande på sammanträdet och uppbära arvode vid 
distansdeltagande ansvarar ledamoten eller ersättaren själv för att koppla 
upp sig till sammanträdet och för att uppkopplingen och den valda tekniken 
är tillfredställande för att kunna genomföra sammanträdet. För att säkerställa 
att en ledamot inte utsätts för otillbörliga påtryckningar när man deltar på 
distans, samt för att sammanträdet inte ska störas, ska en förtroendevald sitta 
avskilt på ett sätt som inte stör mötet. 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

17(18) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

 
 
Kf § 134 
 
Eventuella nyinkomna motioner 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

LNTH
Start av ärende
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 135 
 
Anmälningar/delgivningar 

- Beslut från Länsstyrelsen 2021-07-06 att utse ny ledamot och ny 
ersättare i kommunfullmäktige, Bodil Hellberg (L) utses till ledamot 
och Börje Wiebe (L) till ersättare, dnr KSFD 2021/11 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
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Start av ärende
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