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KOMMUNSTYRELSEN 
PROTOKOLL 2021-06-02 

Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, klockan, 18:00 – 21:49 
Ajournering 19:41 – 19:52 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Amer Lukac, nämndsekreterare §§ 102 – 126 
Jonas Jönsson, kommunchef, §§ 102 – 126 
Anna Falkenstam, ekonomichef, §§ 102 – 126 
Karin Larsson, lokalstrateg, §§ 102 – 106 
Merih Özbalci, kanslichef, §§ 102 – 126 

 

Övriga 
deltagare 

 
Cecilia Holmblad, NSR § 102 – 103 

 

Plats och tid för 
justering 

Stationshuset, måndagen den 7 klockan 16:00. 

 
 
 

Sekreterare Amer Lukac 
  
 
   

Ordförande Ronny Sandberg (S)  
  

 
 

(1) Justerande Mikael Mårtensson (S)  
  

 
 
 

 

(2) Justerande Nils-Göran Nilsson (KD)  
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-06-02 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 105 A § 105 B 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) §§ 102–117, 

§§ 119-126 
§§ 102–117, 
§§ 119-126 

X   X   

SD         
Vakant         

Anton Holmberg (SD) X X   X   X 
Rolf Lundqvist (SD) §§ 102–121, 

§§ 123-126 
§§ 102–121,  
§§ 123-126 

  X   X 

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

Othman Al Tawalbeh (S)  X X X   X   
Lennart Fredriksson (S) §§ 102–121, 

§§ 123-126 
§§ 102–121, 
§§ 123-126 

X   X   

Mikael Mårtensson (S) X X X   X   
Annica Vink (C)  §§ 102 – 114 

§§ 116 – 126  
§ 118,  
§ 122 

      

Johan Bergqvist (V) X § 122       
SD         

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

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

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

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

Totalt 16 13 5 5 3 5 5 3 
 
 

Votering 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-06-02 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 109 § 119 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) §§ 102–117, 

§§ 119-126 
§§ 102–117, 
§§ 119-126 

X   X   

SD         
Vakant         

Anton Holmberg (SD) X X X    X  
Rolf Lundqvist (SD) §§ 102–121, 

§§ 123-126 
§§ 102–121,  
§§ 123-126 

X    X  

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

Othman Al Tawalbeh (S)  X X X   X   
Lennart Fredriksson (S) §§ 102–121, 

§§ 123-126 
§§ 102–121, 
§§ 123-126 

X   X   

Mikael Mårtensson (S) X X X   X   
Annica Vink (C)  §§ 102 – 114, 

§§ 116 – 126  
§ 118,  
§ 122 

      

Johan Bergqvist (V) X § 122       
SD         

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

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

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

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

Totalt 16 13 8 5  8 5  
 
 
 

Votering 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-06-02 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 122 § 123 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) §§ 102–117, 

§§ 119-126 
§§ 102–117, 
§§ 119-126 

X   X   

SD         
Vakant         

Anton Holmberg (SD) X X X    X  
Rolf Lundqvist (SD) §§ 102–121, 

§§ 123-126 
§§ 102–121,  
§§ 123-126 

    X  

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

Othman Al Tawalbeh (S)  X X X   X   
Lennart Fredriksson (S) §§ 102–121, 

§§ 123-126 
§§ 102–121, 
§§ 123-126 

   X   

Mikael Mårtensson (S) X X X   X   
Annica Vink (C)  §§ 102 – 114 

§§ 116 – 126  
§ 118,  
§ 122 

X      

Johan Bergqvist (V) X § 122 X      
SD         

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

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

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

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

Totalt 16 13 8 5  7 6  
 
 
 

Votering 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-06-02 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Ks § 102  Godkännande av dagordning ................................................................... 6 
Ks § 103  Uppföljning av den regionala avfallsplanen 2020 ................................... 7 
Ks § 104  Inriktningsbeslut kommunhus .................................................................. 8 
Ks § 105  Beslut om antagande av lokalförsörjningsprocess ................................. 10 
Ks § 106  Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) angående Haganässkolan

 ............................................................................................................... 13 
Ks § 107  Beslut om godkännande av yttrande över Helsingborgs stads 

översiktsplan ÖP 2021 ........................................................................... 14 
Ks § 108  Beslut om granskning ny översiktsplan för Åstorps kommun ............... 15 
Ks § 109  Stämningsansökan till Mark och miljödomstolen gällande expropriation 

av Fastigheten Åstorp 113:154 .............................................................. 16 
Ks § 110  Ekonomichefen informerar .................................................................... 18 
Ks § 111  Val av representation/ombud till årsstämma och ägarsamråd för Inera 

AB 2021–2022 ....................................................................................... 19 
Ks § 112  Ekonomisk månadsuppföljning – april .................................................. 20 
Ks § 113  Planeringsförutsättningar 2022–2024 .................................................... 21 
Ks § 114  Begäran om tilläggsbudget till bildningsnämnden med anledning av 

covid-19 ................................................................................................. 22 
Ks § 115  Presentkort för kommunens anställda 2021 ........................................... 23 
Ks § 116  Kommunchefen informerar .................................................................... 25 
Ks § 117  Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 – AV Media 

Skåne ..................................................................................................... 26 
Ks § 118  FINSAM Söderåsens samordningsförbund årsredovisning 2020 .......... 27 
Ks § 119  Motion (SD) - ”Framtidens behov inom Socialförvaltningens boenden”

 ............................................................................................................... 28 
Ks § 120  Motion (SD) Geografiskt informationssystem för Åstorps kommun .... 30 
Ks § 121  Motion (SD) – Åstorps vetskap och möjlighet efter domstolsbeslut ..... 31 
Ks § 122  Ägardirektiv för Björnekulla Fastighets AB .......................................... 32 
Ks § 123  Motion från (SD) - Krav för belastningsregister för nyanställning i 

Åstorps kommun ................................................................................... 34 
Ks § 124  Riktlinjer för bidrag till samlingslokaler ............................................... 35 
Ks § 125  Delegationsärenden ................................................................................ 36 
Ks § 126  Anmälningsärenden ............................................................................... 37 
PROTOKOLLSBILAGOR .................................................................................... 38 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 102 
 
Godkännande av dagordning 
 
Frågestund för allmänheten utgår då det inte inkommit några frågor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns. 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 103 
 
Uppföljning av den regionala avfallsplanen 2020 
Dnr KSFD 2019/13 
 
Sammanfattning 
Cecilia Holmblad, NSR, har bjudits in till sammanträdet för att presentera en 
uppföljning av avfallsplanen från 2020.  
Senaste uppföljningen av avfallsplanen presenterades för kommunstyrelsen 
2020-08-12 § 162. 
 
Underlag 
Presentation av uppföljningen 
Uppföljning av avfallsplanen (137 sidor) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen om uppföljningen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
 
 
  
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 104 
 
Inriktningsbeslut kommunhus 
Dnr KSFD 2021/105 
 
Sammanfattning 
En politisk projektgrupp med tjänstepersonstöd tillsattes 2020 för 
kommunhusfrågan. Arbetet har bestått i olika utredningar som resulterat i ett 
lokalprogram, skisser och ekonomisk kalkyl för såväl om- som tillbyggnad av 
befintligt kommunhus samt för en nybyggnation. Utifrån underlaget har 
tjänstepersonerna kommit med rekommendationen att bygga ett nytt 
kommunhus. Projektgruppen har kommit fram till att frågan om att bygga om- 
och till eller att bygga nytt ska hanteras i ett första skede.   
 
Den politiska hanteringen föreslås därför bli enligt följande:  

1. Beslut om inriktning att bygga om- och till befintligt kommunhus eller 
att bygga ett nytt kommunhus. 

2. Beslut om lokalisering och slutgiltig utformning och ekonomiska 
förutsättningar (hyreseffekter och investeringsram) 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05 § 113 
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-04-15 
Skissförslag nybyggnation, daterat den 2 februari 2021 
Skissförslag om- och tillbyggnation, daterat den 28 januari 2021 
Lokalförteckning, daterad den 7 januari 2021 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om: 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelseförvaltningen 
uppdrag att endast arbeta vidare med nybyggnadsalternativet och att återkomma 
till kommunstyrelsens arbetsutskott och till kommunstyrelsen med ett antal 
olika förslag avseende lokalisering, utformning och ekonomiska effekter. 
Kommunstyrelsen har sedan att fatta beslut för att gå vidare med presentation 
av ett nytt kommunhus, eller emot detsamma, med hänsyn tagen till pågående 
skolbyggnadsprojekt. Kommunstyrelseförvaltningen ges också i uppdrag att 
utreda framtida användning av befintligt kommunhus och stationshus. 
 
Jan Hennicks (-) yrkar som ett tilläggsyrkande att Kommunstyrelsen får en lista 
med alla lokaler som blir över, hur det påverkar kostnader samt hur lång tid 
som finns kvar på de kvarstående kontrakten. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar på: 
Att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att endast arbeta vidare med 
nybyggnadsalternativet och att återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 104, forts  
och sedan kommunstyrelsen med flera konkreta förslag vad gäller lokalisering,  
utformning och ekonomiska effekter. Därefter i något senare perspektiv tar 
kommunstyrelsen beslut att eventuellt gå vidare med ett presenterat nytt 
kommunhus eller ej för att inte ge någon eventuell negativ påverkan mot några 
skolbyggnationsprojekt samt att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att 
utreda framtida användning av befintligt kommunhus och stationshus. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
  
Åsa Holmén (L) bifall till ordförandes yrkande, samt till Jan Hennicks (-) 
tilläggsyrkande.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Roger Nielsen (M) och 
Åsa Holmén (L) mot Peter Lindbergs (SD) yrkande och finner att ordförandes 
yrkande bifalles.  
 
Ordförande ställer därefter Jan Hennicks (-) tilläggsyrkande med bifallsyrkande 
från Åsa Holmén (L) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 
kommunstyrelseförvaltningen uppdrag att endast arbeta vidare med 
nybyggnadsalternativet och att återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott  
och till kommunstyrelsen med ett antal olika förslag avseende lokalisering,  
utformning och ekonomiska effekter. Kommunstyrelsen har sedan att fatta 
beslut för att gå vidare med presentation av ett nytt kommunhus, eller emot 
detsamma, med hänsyn tagen till pågående skolbyggnadsprojekt. 
Kommunstyrelseförvaltningen ges också i uppdrag att utreda framtida 
användning av befintligt kommunhus och stationshus, samt att 
kommunstyrelsen får en lista med alla lokaler som blir över, hur det påverkar 
kostnader samt hur lång tid som finns kvar på de kvarstående kontrakten. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 105 
 
Beslut om antagande av lokalförsörjningsprocess  
Dnr KSFD 2021/125 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till en kommungemensam 
Lokalförsörjningsprocess för Åstorps kommun. Processen omfattar hela kedjan, 
från behovsanalys till färdig lösning. Syftet är att skapa en etablerad 
arbetsstruktur som tydliggör roller och ansvar för processens olika skeden, 
vilket i sin tur ska leda till en effektiv process utifrån det som är mest 
fördelaktigt för kommunkoncernen. Förslaget till process har varit utsänt på 
remiss till berörda nämnder och bolag vilket föranlett vissa revideringar i 
processen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19 § 130 
Tjänsteskrivelse, Beslut om antagande av lokalförsörjningsprocess,  
Processkarta Lokalförsörjningsprocess Åstorps kommun, 2021-05-12 
Principer och beskrivning av lokalförsörjningsprocess, 2021-05-12 
Redogörelse och bemötande av remissvar, 2021-05-12 
Beställningsmall, beställning av utredning 
Beställningsmall, beställning av ny-, till- eller ombyggnad 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 
lokalförsörjningsprocess för Åstorps kommun. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att det läggs till en punkt om vem som är 
projektansvarig från kommunens sida, för de olika faserna genom de olika 
projekten. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar som ett tillägg att det i budgetprocessen och när 
fullmäktige tar beslut om olika projekt även anges vilken investeringsnivå det 
är. 
 
Peter Lindberg (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslut. 
 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkanden. 
 
Åsa Holméns (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkanden. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkanden.  
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 105, forts 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
mot Rogers Nielsens (M) ändringsyrkande med bifallsyrkande från Åsa 
Holmén (L), Paul Ericsson (M) och Nils-Göran Nilsson (KD) under proposition 
och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Paul Ericsson (M) begär votering. 
 
Voteringsordning - § 105 A 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller 
ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Roger Nielsens (M) yrkande 
röstar Nej.  
 
Votering - § 105 A 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 ja-röster, 5 nej-röster och 
3 som avstår ifrån att delta i omröstningen. Då voteringen utfaller oavgjort 
avgör ordförandes utslagsröst, vilket innebär att ordförandes yrkande vinner 
kommunstyrelsens bifall. För att se hur ledamöterna röstat, se 
omröstningsbilaga (§ 105 A) 
 
Proposition 
Ordförande ställer därefter Roger Nielsens (M) tilläggsyrkande med 
bifallsyrkande från Åsa Holmén (L), Paul Ericsson (M) och Nils-Göran Nilsson 
(KD) under proposition och finner att detta avslås.  
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning - § 105 B 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar på att 
avslå tilläggsyrkandet röstar Ja och den som bifaller Roger Nielsens (M) 
tilläggsyrkande röstar Nej.  
 
Votering - § 105 B 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 ja-röster, 5 nej-röster och 
3 som avstår ifrån att delta i omröstningen. Då voteringen utfaller oavgjort 
avgör ordförandes utslagsröst, vilket innebär att tilläggsyrkandet avslås. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 105 B) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
lokalförsörjningsprocess för Åstorps kommun.  
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PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 105, forts  
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet). 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 106 
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) angående Haganässkolan 
Dnr KSFD 2021/120 
 
Sammanfattning 
På kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2021 väckte Åstorpsalliansen 
(M, L, KD) ett ärende avseende kostnadsjämförelse för Haganässkolan. 
Åstorpsalliansen vill att ett antal jämförbara projekterade/nybyggda 
skolor/förskolor i vår närtid studeras. Syftet är att jämföra upprättad kalkyl för 
Haganässkolan med andra kommuner för att undersöka om kalkylerad kostnad 
är rimlig eller om det går att bygga en billigare skola. Jämförelser har gjorts 
med projekt i Klippan, Bjuv, Malmö och Lund. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Lokalstrateg, 2021-05-18 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 101 
Väckt ärende Haganässkolan 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anse ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet anses besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
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PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 107 
 
Beslut om godkännande av yttrande över Helsingborgs stads översiktsplan 
ÖP 2021  
Dnr KSFD 2021/117 
 
Sammanfattning 
Helsingborgs stad har arbetat fram förslag på ny översiktsplan, som är på 
granskning under perioden 3 maj till 5 juli 2021. Under denna period har 
grannkommuner och andra berörda möjlighet att lämna synpunkter på planen. 
Åstorps kommun har getts möjlighet att yttra sig och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag på yttrande, som lyfts 
för godkännande. 
 
Beslutsunderlag  
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19 § 127 
Tjänsteskrivelse Ina Andersson, daterad 2021-05-05. 
Yttrande Helsingborgs stads översiktsplan ÖP 2021, daterat 2021-05-05. 
Missiv ÖP 2021 Helsingborgs stad, daterat 2021-04-28. 
Instruktion för att nå ÖP 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna förslag till yttrande över Helsingborgs stads 
översiktsplan ÖP 2021. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande över Helsingborgs stads 
översiktsplan ÖP 2021. 
 
Expedieras 
Akten 
Helsingborgs stad 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

15(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 108 
 
Beslut om granskning ny översiktsplan för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2017/379 
 
Sammanfattning 
Den 26 juni 2017 beslutade Åstorps kommunfullmäktige (KF § 79) att gällande 
översiktsplan från 2012 är inaktuell och gav samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i 
dialog och samarbete med politiska partier representerade i 
kommunfullmäktige samt andra förvaltningar i kommunen arbetat fram ett 
förslag till ny översiktsplan.  
Förslaget var på samråd under perioden 20 oktober-21 december 2020 och har 
därefter reviderats utifrån inkomna synpunkter. En granskningshandling av ÖP 
2021 har nu upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ina Andersson, daterad 2021-04-19. 
ÖP 2021 – Översiktsplan för Åstorps kommun, granskningshandling, daterad 
2021-04-19. 
Samrådsredogörelse ÖP 2021, daterad 2021-04-19. 
MKB Åstorps ÖP, granskningshandling, daterad 2021-04-16. 
Upplägg medborgardialog granskning ÖP, daterad 2021-04-19. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna att granskningshandlingen inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse tillgängliggörs för 
allmänheten under tre månaders granskningsutställning enligt föreslaget 
upplägg och datum (21 juni - 21 september 2021). 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att granskningshandlingen inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse tillgängliggörs för 
allmänheten under tre månaders granskningsutställning enligt föreslaget 
upplägg och datum (21 juni - 21 september 2021). 
 
Expedieras 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

16(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 109 
 
Stämningsansökan till Mark och miljödomstolen gällande expropriation av 
Fastigheten Åstorp 113:154 
Dnr KSFD 2018/151 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Åstorps kommun beslutade den 27 januari 2020 att 
ansöka om expropriation av rubricerad fastighet. En ansökan lämnades därefter 
in till regeringen. Regeringen ansåg att förhållandena i ärendet var av mindre 
karaktär och därför borde prövas av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i beslut 
2021-04-29 lämnat tillstånd till expropriation av fastigheten och det beslutet har 
vunnit laga kraft.  
 
För att kommunen ska kunna förvärva fastigheten måste domstol fastställa 
ersättningsbeloppet för expropriationen.  
 
Beslutsunderlag 
Stämningsansökan om expropriation av Norra Vallgatan 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, kanslichef, 2021-05-14 
Beslut från Länsstyrelsen att meddela expropriationstillstånd, 2021-04-29 
Beslut från regeringen att överlämna ansökan till Länsstyrelsen, 2020-11-26 
Ansökan om expropriationstillstånd till fastigheten Åstorp 113:154 
Bilaga 1: Beslut från Kommunfullmäktige 2020-01-27 § 21 
Bilaga 2: Kompletterande miljöteknisk undersökning av kemikalieupplag  
Bilaga 3: Resultatrapport från WSP 
Bilaga 4: Tyréns rapport gällande miljöteknisk utredning samt åtgärdsutredning 
avseende kemikalieupplag 
Bilaga 5: Utdrag ur fastighetsregistret Åstorp 113:154 
Bilaga 6: Kartbilaga Åstorp 113:154 (redovisades på mötet) 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att anta stämningsansökan 
som sin egen och skickar densamma vidare till Mark och miljödomstolen. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att texten under punkt 3.8 ändras till att det ska det 
genomföras en utredning som klargör vilket som är det mest miljöekonomiska 
sättet. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

17(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 109, forts 
Ordförande ställer därefter Roger Nielsens (M) yrkande med bifallsyrkande 
från Åsa Holmén (L) under proposition och finner att detta avslås. 
 
Roger Nielsen (M) begär votering. 
 
Voteringsordning - § 109 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. 
Den som yrkar på att avslå Roger Nielsens (M) yrkande röstar Ja och den som 
bifaller Roger Nielsens (M) yrkande röstar Nej. 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 8 Ja-röster och 5 nej-röster 
vilket innebär att Roger Nielsens (M) yrkande avslås. För att se hur 
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 109) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta stämningsansökan som sin egen och skickar 
densamma vidare till Mark och miljödomstolen. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 
Mark- och miljödomstolen 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

18(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 110 
 
Ekonomichefen informerar 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, ekonomichef, informerar om planeringen för årets 
budgetarbete 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

19(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 111 
 
Val av representation/ombud till årsstämma och ägarsamråd för Inera AB 
2021–2022 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att utse representation/ombud och ombudsersättare för 
deltagande vid ägarsamråd och årsstämmor för Inera AB. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att utse ordförande, Ronny Sandberg (S) samt 
oppositionsråd, Roger Nielsen (M) till ombud/representant respektive 
ombudsersättare/representantersättare, samt i att de i samråd får skriva på 
fullmakt för att utse annan att representera kommunens aktier vid årsstämman. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser: 
Ordförande/kommunalråd, Ronny Sandberg (S) till ombud/representant, 
2:e vice ordförande/oppositionsråd, Roger Nielsen (M) till 
ombudsersättare/representantersättare,  
samt i att de i samråd får skriva på fullmakt för att utse annan att representera 
kommunens aktier vid årsstämman. 
 
Expedieras 
Akten 
Troman 
Inera 
 
 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

20(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 112 
 
Ekonomisk månadsuppföljning – april 
Dnr KSFD 2021/86 
 
Sammanfattning 
Efter april månad konstateras att verksamheternas nettokostnader för perioden 
ligger lägre än förbrukningen av budget. Bedömd årsprognos efter april månad 
2021 uppgår till 41,7 mkr, vilket är 22,1 mkr bättre än budget. Ca 19 % av 
investeringsbudgeten har förbrukats och genomförandegraden vid årsskiftet 
bedöms uppgå till ca 80 %.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jonas Wallin, redovisningscontroller, 2021-05-17 
Månadsrapport 2021-05-17 
Åtgärder för ekonomi i balans – socialnämnden 
Kommentarer från Kultur- och fritidsenheten avseende underskott 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter 
april månad 2021. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att begära en handlingsplan från kultur- och 
fritidsnämnden med förslag på hur man kan effektivisera verksamheten för att 
få en budget i balans. 
 
Ordförande yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) yrkande med bifallsyrkande från 
ordförande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter april månad 2021, samt 
begär följande från kultur- och fritidsnämnden: En handlingsplan med förslag 
på hur man kan effektivisera verksamheten för att få en budget i balans. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
Kultur- och fritidsnämnden 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

21(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 113 
 
Planeringsförutsättningar 2022–2024 
Dnr KSFD 2021/112 
 
Sammanfattning 
Föreligger ekonomiska planeringsförutsättningar 2022–2024 för Åstorps 
kommun, framtagna i samband med budgetberedningen i maj 2021 för att ge 
nämnderna förutsättningar att påbörja planeringen av sin verksamhet 2022 
innan Budget 2022 och planår 2023–2024 beslutas.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-02 § 149 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-05-12 
Åstorps kommuns planeringsförutsättningar 2022–2024, 2021-05-12 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna planeringsförutsättningarna. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Peter Lindberg (SD) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner planeringsförutsättningarna. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

22(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 114 
 
Begäran om tilläggsbudget till bildningsnämnden med anledning av covid-
19  
Dnr KSFD 2021/91 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att få disponera två mkr 
av överskottet från 2020 med anledning av att distansundervisning på grund av 
covid-19 kan ha drabbat elevernas lärande negativt.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-02 § 149 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-04-26 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, bildningschef,  
Protokoll från Bildningsnämnden 2021-03-24 § 39 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att avvisa hemställan med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att återremittera ärendet till bildningsnämnden för att 
omformulera sin hemställan utifrån tjänsteskrivelsen från ekonomichefen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) återremissyrkande mot att avgöra ärendet 
på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avvisa hemställan med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Reservation 
Åsa Holmén (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

23(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 115 
 
Presentkort för kommunens anställda 2021 
Dnr KSFD 2021/134 
 
Sammanfattning 
Den 21 april beslutade riksdagen om tillfällig borttagen förmånsbeskattning för 
gåvor till anställda till ett värde av max 2 000 kr per anställd. Liknande tillfällig 
lagstiftning antogs under 2020 vilket användes av Åstorps kommun för att ge 
presentkort vid 2 tillfällen till anställda i kommunen för att stödja det lokala 
näringslivet. Kommunstyrelsens ordförande har efterfrågat ett liknande ärende 
för att se över möjligheten till en liknande insats i år.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-02 § 150 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, kanslichef, 2021-05-20 
Diagram med utfall av presentkortanvändningen 2020 
 
Jäv 
Annica Vink (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendet. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt kommunchefen 
att genomföra en utdelning av två presentkort per anställd á 250 kr för att stödja 
det lokala näringslivet på liknande sätt som gjordes i december 2020.  
Beslutet finansieras genom att belasta kommunstyrelsens resultat för 2021. 
 
Paul Ericsson (M) yrkar på att presentkortet ska användas som årets julgåva. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Peter Lindberg (SD) 
mot Paul Ericssons (M) yrkande med bifallsyrkande från Roger Nielsen (M)  
under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att genomföra en 
utdelning av två presentkort per anställd á 250 kr för att stödja det lokala 
näringslivet på liknande sätt som gjordes i december 2020.  
Beslutet finansieras genom att belasta kommunstyrelsens resultat för 2021. 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

24(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 115, forts 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunchef 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

25(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 116 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Jonas Jönsson, kommunchef, informerar om: 

• Socialchefsrekryteringen 
• Covid-19-läget: Lugnare inom kommunens verksamheter. 
• Vaccinationer inom kommunen 
• Tryggare Åstorp 
• Samråd med kommunstyrelsen om hanteringen av chefstjänsten för 

avdelningen för arbetsmarknad och tillväxt. Efter att tidigare 
avdelningschef slutat diskuterade Jonas med de två områdescheferna 
som fanns kvar som enades att inte återbesätta avdelningschefstjänsten 
året ut, utan i stället att en av cheferna skulle arbeta som 50% 
avdelningschef och 50% områdeschef och den andra områdeschefen har 
kvar sin anställning på 100% med stöttning till den andre. 
Hanteringssättet kommer att utvärderas vid slutet av året om hur man 
kommer gå vidare. 

• Kris- och säkerhetssamordnare, börjar den 1/8 
• Kommande förslag till gemensam bilpool för kommunen 
• Byggnationer – lokalstatus för maj månad 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras  
Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

26(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 117 
 
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 – AV Media Skåne 
Dnr KSFD 2021/104 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Kommunalförbundet Av Media Skåne har överlämnat bokslut 
och verksamhetsberättelse för år 2020 samt revisionsberättelsen till respektive 
fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef, 2021-04-15 
Hemställan om ansvarsfrihet med tillhörande bilagor 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
Att Årsredovisning 2020 för AV Media Skåne godkänns. 
Att Bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Att Årsredovisning 2020 för AV Media Skåne godkänns. 
Att Bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

27(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 118 
 
FINSAM Söderåsens samordningsförbund årsredovisning 2020 
Dnr KSFD 2021/123 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för FINSAM Söderåsens samordningsförbund har överlämnat 
årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2020 samt revisionsberättelsen 
för att pröva beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 
verksamhetsåret.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kanslichef, 2021-05-10 
Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning för räkenskapsåret 2020 
Revisionsberättelse för Söderåsens samordningsförbund 2020 
Revisionsberättelse från KPMG för Söderåsens samordningsförbund 2020 
Revisionsrapport för Söderåsens samordningsförbund 2020 
 
Jäv 
Rickard Ridwall (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Annica Vink (C) 
tjänstgör under ärendet. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att: 

• Tillstyrka att Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning och 
förvaltningsberättelse för 2020 godkänns. 

• Bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

• Tillstyrka att Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning och 
förvaltningsberättelse för 2020 godkänns. 

• Bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

28(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 119 
 
Motion (SD) - ”Framtidens behov inom Socialförvaltningens boenden” 
Dnr SND 2020/32 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande planer och visioner 
på ett framtida särskilt boende. Sverigedemokraterna Åstorp yrkar: 

• Att berörd förvaltning presenterar existerande underlag samt planerna 
och visionen för nytt äldreboende och framtidens behov av antalet 
boendeplatser för kommunstyrelsen (KS) och socialnämnden (SOC) 

• Att berörd förvaltning listar, de bostäder som av funktionsenliga 
faktorer och av ekonomiska skäl klassas som undermåliga och som 
inom snar framtid ska tas ur drift, till både Kommunstyrelsen och 
socialnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Socialnämnden 2021-04-22 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund daterad 2021-01-21 
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10 
Omvärldsanalys 2020, diarienummer SND 2021/33 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-08-31 § 125 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar på att bifalla motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Peter Lindbergs (SD) yrkande under 
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Peter Lindberg (SD) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. 
Den som yrkar på att yrkar bifall ordförandes yrkande röstar Ja och den som 
bifaller Peter Lindbergs (SD) yrkande om bifall till motionen röstar Nej. 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 8 Ja-röster och 5 nej-röster 
vilket innebär att ordförandes yrkande vinner kommunstyrelsens bifall. För att 
se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 119) 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

29(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 119, forts 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

30(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 120 
 
Motion (SD) Geografiskt informationssystem för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2020/257 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna väckte en motion på kommunfullmäktige 2020-08-10 om 
att utveckla GIS-arbetet i kommunen. I motion framkommer följande:  
På budgetberedningen 2020 nämndes GIS som ett möjligt förslag för att 
effektivisera kommunens förvaltningsövergripande planeringsarbete. Det är ett 
verktyg som skulle möjliggöra ökad och mer kostnadseffektiv service och 
högre kvalitet för Åstorps medborgare. I motionen finns följande yrkande: 

• Att Åstorps kommun ger tekniska kontoret uppdraget att fortsätta med 
GIS-arbetet och utveckla GIS-verktyg för kommunens samtliga 
verksamheter. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef, 2021-05-10 
Motion (SD) Geografiskt informationssystem för Åstorps kommun 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-08-31 § 126 
 
Yrkanden 
Ordförandes yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Peter Lindberg (SD) 
och Åsa Holmén (L) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

31(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 121 
 
Motion (SD) – Åstorps vetskap och möjlighet efter domstolsbeslut 
Dnr KSFD 2020/262 
 
Sammanfattning 
I början av juli 2020 avgjordes ett ärende i Högsta domstolen gällande en 
lärares rätt att i viss mån bruka fysiskt våld mot elev som inte rättar sig efter 
tillsägelse. Skolinspektionen företrädde eleven och yrkade skadestånd jml 6 kap 
12 § Skollagen. Högsta domstolen kom i sitt beslut fram till att lärarens 
agerande var befogat och att något skadestånd inte skulle utgå och dömde 
därmed till kommunens fördel. Sverigedemokraterna har lämnat in en motion 
till kommunfullmäktige vari de yrkar  

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att informera våra berörda anställda 
gällande Högsta domstolens beslut, om bortflyttande av elev och i 
dialog med lärarkåren samt rektorer, och  

• att se denna möjliga åtgärd som godkänd vid behov. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Bildningsnämnden 2021-04-28 § 62 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10 
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 132 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till bildningsnämndens förslag om att föreslå 
kommunfullmäktige att anse första att-satsen besvarad och att avslå andra att-
satsen. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till första att-satsen och andra att-satsen anses 
besvarad. 
 
Proposition 
Ordförandes ställer eget yrkande mot Peter Lindbergs (SD) yrkande under 
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, i enlighet med 
bildningsnämndens förslag till beslut, att anse första att-satsen besvarad och att 
avslå andra att-satsen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
  



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

32(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 122 
 
Ägardirektiv för Björnekulla Fastighets AB 
Dnr KSFD 2021/69 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommuns kommunala bolag Björnekulla Fastighet AB:s ägardirektiv 
har varit föremål för revidering. Dialog kring revideringarna har förts i 
samband med ägarsamråd den 2 mars 2021 med bolagets styrelse, 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt VD, kommunchef och ekonomichef, 
varvid bilagda förslag togs fram. 
 
Förändringarna består främst av en anpassning av ägardirektiven till den av 
kommunfullmäktige beslutade visionen och styr-och ledningsmodellen (2020-
08-31, § 112, samt 2020-09-28, § 145) 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 91 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 101 
Synpunkter på ägardirektiven från Åstorpsalliansen (M, L, KD) 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 71 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 68 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-03-09 
Förslag till ägardirektiv 
Gällande ägardirektiv 
 
Jäv 
Lennart Fredriksson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Annica Vink 
(C) tjänstgör under ärendet. 
Rolf Lundqvist (SD) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Johan Bergqvist 
(V) tjänstgör under ärendet. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige godkänna förslag till 
ägardirektiv.  
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att justera följande under punkt 1.4 i 
Ägardirektivet:  
Kommunfullmäktige fastställer årligen avkastningskravet för bolaget.  
Avkastningskravet ska uppgå till 2,5% av genomsnittligt justerat kapital, mätt 
som ett rullande genomsnitt under fem år.  
Bolagets soliditet ska långsiktigt uppgå till minst 20%.  
Uppnå 0% oönskad vakans och hyresbortfall. 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

33(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 122, forts 
 
Samt  
Under stycke 3 
Vid ny-, till- och ombyggnationer ska bolaget redovisa kalkyler för 
hyressättning inklusive investeringsnivå till kommunens ekonomiavdelning 
samt likviditetsplan enligt ägarensanvisning som ett underlag till budgetarbetet. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens (M) yrkande med 
bifallsyrkande från Åsa Holmén (L) under proposition och finner att 
ordförandes yrkande bifalles. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar bifall 
till ordförandes yrkande röstar Ja, och den som bifaller Roger Nielsens (M) 
yrkande röstar Nej. 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 8 Ja-röster och 5 Nej-
röster, vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 122). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
ägardirektiv.  
 
Reservation 
Moderaterna reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 
Liberalerna reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

34(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 123 
 
Motion från (SD) - Krav för belastningsregister för nyanställning i Åstorps 
kommun 
Dnr KSFD 2020/264 
 
Sammanfattning 
I augusti 2020 inkom Anton Holmberg (SD), Peter Lindberg (SD) och Harri 
Rosqvist (SD) med en motion att Åstorps kommun får i uppgift att införa krav 
om utdrag ur belastningsregistret vid samtliga nyanställningar i hela Åstorps 
kommun. I december 2019 väcktes frågan i socialnämnden gällande utdrag ur 
belastningsregistret för medarbetare inom vården. En liknande uppmaning har 
tidigare kommit från kommunens pensionärsråd.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2021-05-20 § 20  
Tjänsteskrivelse från Karolina Håkansson, HR-chef, 2021-04-15 
Motion (SD) Krav för belastningsregister för nyanställda i Åstorps kommun 
Protokoll från kommunfullmäktige 2020-08-31 § 128 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på 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. 
 
Rolf Lundqvist (SD) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. 
Den som yrkar på att yrkar bifall till ordförandes yrkande röstar Ja och den som 
bifaller Peter Lindbergs (SD) yrkande röstar Nej. 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 7 Ja-röster och 6 nej-röster 
vilket innebär att ärendet ska avgöras på sammanträdet. För att se hur 
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 123) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Expedieras Akten: Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

35(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 124 
 
Riktlinjer för bidrag till samlingslokaler  
Dnr KSFD 2021/115 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tog 2020-06-03 ett beslut om att utdela bidrag till 
samlingslokalerna Tingvalla Bygdegårdsförening, Hyllinge Byggnadsförening 
och Kvidinge Folkets hus om 90.000 kr per förening. Vid behandlingen av 
ärendet beslutades att förvaltningen skulle ta fram ett underlag för hur bidrag 
till samlingslokaler ska hanteras framöver. Förvaltningen har tagit fram förslag 
till riktlinjer för bidrag till samlingslokaler. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19 § 139 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-05-12 
Förslag till Riktlinjer för bidrag till samlingslokaler 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anta riktlinjer för bidrag till samlingslokaler samt att 
dessa börjar gälla för ansökningsåret 2022. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för bidrag till samlingslokaler samt 
att dessa börjar gälla för ansökningsåret 2022. 
 
Expedieras till  
Akten 
Berörda samlingslokaler 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

36(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 125 
 
Delegationsärenden 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2021-04-15 – 2021-05-14 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar delegationsärendena till protokollet. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

37(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-06-02 

Ks § 126 
 
Anmälningsärenden 
 
KSFD 2018/151 Beslut från Länsstyrelsen om ansökan om tillstånd till 
expropriation av industrifastigheten Åstorp 113–154 i Åstorps kommun 
 
KSFD 2021/122, Följebrev regeringens handlingsplan för att minska och 
motverka segregation 
 
KSFD 2021/122, Ett Sverige som håller ihop 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05 §§ 111–123 
 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19 §§ 124–145 
 
Protokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2021-05-20 §§ 16–20 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar anmälningsärendena till protokollet.  



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-06-02 

PROTOKOLLSBILAGOR 
1. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 105 



 
 

Åstorpsalliansen 
Reservation 
2021-06-02 

§ 105 Antagande av Lokalförsörjningsprocess  
 

Äntligen har det blivit dags att fatta beslut om en lokalförsörjningsprocess, efter år av 
upprepade påpekanden från Åstorpsalliansen att vi saknat en fungerande process 
kring byggandet av nya lokaler. Även revisionen har kommit med svidande kritik kring 
hur dåligt detta fungerat i kommunen.  
Det finns nu en liten förhoppning att det kan bli bättre, men vi har hela tiden påpekat 
att det behövs någon som håller ihop hela processen, en ansvarig projektledare. Vi 
har till exempel kunnat se vad de stora kommunikationsbristerna i dialogen mellan 
kommunen och BFAB i Haganässkoleprojektet lett till i tidsspillan och förseningar, nu 
riskerar det att fortsätta på samma vis, då man nu väljer att inte vilja ha någon 
projektansvarig från kommunen. 

Vi har även haft problem med de beslut fullmäktige fattat kring budget för byggen i 
kommunen. Här ville vi se ett beslut om att investeringsnivån för respektive projekt 
ska anges i projektbesluten. Det vill inte de styrande, varför det även fortsättningsvis 
kommer kunna vara otydligt kring vad som beslutas i fullmäktige vad gäller 
kostnaderna för byggprojekt. 

Åstorpalliansen yrkade: 
 
 Att det läggs till en punkt om vem som är projektansvarig från kommunens sida, för 
de olika faserna genom de olika projekten. 
 
Att som ett tillägg, att det i budgetprocessen och när fullmäktige tar beslut om olika 
projekt även anges vilken investeringsnivå det är. 
 

Då våra yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet. 

 
 
Kommunstyrelsen 2021-06-02. 
 
 
Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 
 
 


	Protokoll Kommunstyrelsen 2021-06-02
	Ks § 102  Godkännande av dagordning
	Ks § 103  Uppföljning av den regionala avfallsplanen 2020
	Ks § 104  Inriktningsbeslut kommunhus
	Ks § 105  Beslut om antagande av lokalförsörjningsprocess
	Ks § 106  Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) angående Haganässkolan
	Ks § 107  Beslut om godkännande av yttrande över Helsingborgs stads översiktsplan ÖP 2021
	Ks § 108  Beslut om granskning ny översiktsplan för Åstorps kommun
	Ks § 109  Stämningsansökan till Mark och miljödomstolen gällande expropriation av Fastigheten Åstorp 113:154
	Ks § 110  Ekonomichefen informerar
	Ks § 111  Val av representation/ombud till årsstämma och ägarsamråd för Inera AB 2021–2022
	Ks § 112  Ekonomisk månadsuppföljning – april
	Ks § 113  Planeringsförutsättningar 2022–2024
	Ks § 114  Begäran om tilläggsbudget till bildningsnämnden med anledning av covid-19
	Ks § 115  Presentkort för kommunens anställda 2021
	Ks § 116  Kommunchefen informerar
	Ks § 117  Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 – AV Media Skåne
	Ks § 118  FINSAM Söderåsens samordningsförbund årsredovisning 2020
	Ks § 119  Motion (SD) - ”Framtidens behov inom Socialförvaltningens boenden”
	Ks § 120  Motion (SD) Geografiskt informationssystem för Åstorps kommun
	Ks § 121  Motion (SD) – Åstorps vetskap och möjlighet efter domstolsbeslut
	Ks § 122  Ägardirektiv för Björnekulla Fastighets AB
	Ks § 123  Motion från (SD) - Krav för belastningsregister för nyanställning i Åstorps kommun
	Ks § 124  Riktlinjer för bidrag till samlingslokaler
	Ks § 125  Delegationsärenden
	Ks § 126  Anmälningsärenden
	PROTOKOLLSBILAGOR

	1. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 105

