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KOMMUNSTYRELSEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-03-03 

Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, klockan, 18:00 – 22:04 
Ajournering 20:01 – 20:12, 21:20 – 21:33 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Amer Lukac, nämndsekreterare 35 – 56 
Jonas Jönsson, kommunchef 35 – 56 
Anna Falkenstam, ekonomichef, §§ 35 – 44 
Simon Jaldefjord, ekonom, §§ 35 – 37 
Fredrik Paulsson, utvecklingsstrateg, §§ 35 – 37 
Petra Johansson, miljöstrateg, §§ 37 – 38 
 

 

Övriga 
deltagare 

Björn Gibrand, Lydinge, § 35 – 36 
Per-Fredrik von Platen, Lydinge § 35 – 36 
 

 

Plats och tid för 
justering 

Stationshuset, måndagen den 8 mars klockan 16:00. 

 
 
 

Sekreterare Amer Lukac 
  
 
   

Ordförande Ronny Sandberg (S)  

 
  
    

(1) Justerande Othman Al-Tawalbeh (S)  
 
 

 
(2) Justerande Rolf Lundqvist (SD)  
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§ 46  

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) X X X      

SD         
Maria Gottschalk (-) X X X      

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

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

Annica Vink (C)  X        
Johan Bergqvist (V) X        

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

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

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

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

Totalt 16 13 6 5 2    

 
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 35 
 
Godkännande av dagordning 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att följande ärenden utgår: 

• Frågestund för allmänheten (skriftligt), då det inte inkommit några frågor 
till kommunen, 

• Information från familjen Helsingborg, då det inte finns någon 
information att delge, 

Samt att ärendet ”Helårsuppföljning av verksamhetsplan för miljöstrategiskt 
arbete 2020” handläggs efter ”Bokslut 2020 för Kommunstyrelsen och dess 
förvaltning”. 
 
Proposition 
Ordförande ställer egna yrkanden under proposition och finner att dessa bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med dessa justeringar. 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 36 
 
Information om framtida bostadsprojekt 
 
Sammanfattning 
Björn Gibrand och Per-Fredrik von Platen har bjudits in till kommunstyrelsens 
sammanträde för att presentera framtida tilltänkta bostadsprojekt i Hyllinge. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 37 
 
Bokslut 2020 för kommunstyrelsen och dess förvaltning 
Dnr KSFD 2021/26 
 
Sammanfattning 
Bokslutet visar kommunstyrelsens verksamhetsberättelse, måluppfyllnad och 
ekonomiska resultat för 2020. För kommunstyrelsen och dess förvaltning 
uppgick nettokostnaderna under 2020 till 73,6 miljoner kronor, vilket avviker 
positivt från budget med 0,4 miljoner kronor. 
 
I bedömningen av måluppfyllnaden redogörs för hur väl kommunens 
fokusområden och kommunstyrelsens nämndsmål har uppnåtts, grundat på en 
uppföljning av resultat, indikatorer och genomförda aktiviteter. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-17 § 32 
Bokslut 2020 för kommunstyrelsen och dess förvaltning 
Tjänsteskrivelse från Jonas Jönsson, kommunchef; Fredrik Paulsson, 
utvecklingsstrateg och Simon Jaldefjord, ekonom, 2021-02-08 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna bokslut 2020, med bedömd måluppfyllelse 
för kommunens fokusområden och kommunstyrelsens nämndsmål, enligt 
tjänsteskrivelsen. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag: 

• Att godkänna bokslut 2020 med följande ändringar av bedömd 
måluppfyllelse för kommunens fokusområden och kommunstyrelsens 
nämndsmål: 

o Öka sysselsättning – ändras till inte uppfyllt, 
o Hållbart samhälle – ändras till inte uppfyllt 
o Attraktiv arbetsgivare – ändras till delvis uppfylld 

  
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande.   
Åsa Holmén (M) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till Roger Nielsen (M) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens (M) yrkande med 
bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD), Åsa Holmén (L), Nils-Göran 
Nilsson (KD) och Maria Gottschalk (-) under proposition och finner att Roger 
Nielsens (M) yrkande bifalles. 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

KsAu § 37, forts 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bokslut 2020 med följande ändringar av bedömd 
måluppfyllelse för kommunens fokusområden och kommunstyrelsens 
nämndsmål: 

• Öka sysselsättning – ändras till inte uppfyllt, 
• Hållbart samhälle – ändras till inte uppfyllt 
• Attraktiv arbetsgivare – ändras till delvis uppfylld 

 
Reservation 
Ordförande reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
  
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 38 
 
Helårsuppföljning av verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 2020 
Dnr KSFD 2019/326 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av verksamhetsplanen för miljöstrategiskt arbete 2020 som 
kommunstyrelsen antog i november 2019. Verksamhetsplanen har i stora drag 
följts med några få avvikelser.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03 § 26 
Tjänsteskrivelse Petra Johansson, daterad 2021-01-18 
Uppföljning av verksamhetsplan, Miljöstrategiskt arbete 2020 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna uppföljningen av miljöstrategiskt arbete 
2020. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av miljöstrategiskt arbete 2020. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 39 
 
Ekonomisk information 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, ekonomichef, informerar om: 

• Befolkningsförändring 
• Genomgång av bokslut 

 
Arbetsutskottets beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 40 
 
Svar från Kultur- och fritidsnämnden avseende ekonomiskt underskott 
2020 
Dnr KSFD 2020/89 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2020-11-25 vid hantering av 
oktober månads ekonomiska månadsuppföljning att begära in en redovisning av 
nämndens åtgärdsförslag för att komma i balans med sin budget.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut från KFN 2021-02-11 § 6 
Tjänsteskrivelse Jonny Norrby (3) 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2020-11-25 § 280 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att åter sända begäran till kultur- och fritidsnämnden för 
en ny och tydligare redovisning av anledningar till budgetavvikelserna år 2020 
samt åtgärdsförslag för att komma i balans. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen sänder begäran till kultur- och fritidsnämnden för en ny och 
tydligare redovisning av anledningar till budgetavvikelserna år 2020 samt 
åtgärdsförslag för att komma i balans. 
 
Expedieras 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 41 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Jonas Jönsson, kommunchef, informerar om: 

• Covid-19 situationen  
• Samråd gällande flytt av säkerhetssamordnarens placering. Från 

servicechefen till räddningschefen. 
• Information om processen gällande rekrytering av ny socialchef 
• Information gällande införandet av M365 
• Återkoppling av resultatet ”genomlysning IT4K” 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 42 
 
Beslut om förläningsår inom lokal ledd utveckling – Leader Nordvästra 
Skåne 
Dnr KSFD 2021/22 
 
Sammanfattning 
Gällande förlängning av medfinansiering för landsbygdsprogrammet inom 
Leader nordvästra Skåne med Öresund för åren 2021–2022. Inom området är 
10 av 11 kommuner inom Familjen Helsingborg med. Åstorps kommun har 
under programperioden beviljats fyra projekt inom Leader. Två av projekten är 
enskilda projekt för Åstorps kommun och två är samverkansprojekt med andra 
kommuner. Totalt har Åstorps kommun tilldelats 4 598 917 kronor till 
projekten. Under förlängningsåren har Åstorp möjlighet att ansöka om fler 
projekt för att stärka utvecklingen av kommunen. Projekt kan sökas av 
föreningar, företag och det offentliga. Om kommunen inte medfinansierar 
kommer det inte att vara möjligt att söka projekt inom Leader under 
förlängningsåren. Åstorps kommuns del av medfinansieringen 182 985 kronor 
per år 2021 – 2022, vilket är samma belopp som under de föregående åren 2014 
– 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 § 51 
Tjänsteskrivelse från Susann Cardell, näringslivsutvecklare, 2021-03-03 
Brev till kommunstyrelsen i Åstorps kommun daterat 2021-01-21 
Underlag beviljade medel Leader feb 2020 från Leader nordvästra Skåne med 
Öresund  
Sammanträdesprotokoll Ksau §177 daterad 2014-09-24  
Tjänsteskrivelse från Susann Cardell, näringslivsutvecklare, 2015-06-10 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på fortsatt bevilja 182 985 kronor per år för medfinansiering 
av Leader nordvästra Skåne med Öresund under förlängningsperioden 2021 – 
2022.  
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Roger Nielsen (M) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar 182 985 kronor per år för medfinansiering av Leader 
nordvästra Skåne med Öresund under förlängningsperioden 2021 – 2022. 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 42, forts 
 
Expedieras 
Akten 
Näringslivsutvecklare 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 43 
 
Val av vice ordförande till kommunala pensionärsrådet 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Pensionärsrådet ett vice-ordförandeskap som varar i ett år och skiftar mellan de 
olika deltagande föreningar. Pensionärsrådet föreslår en vice ordförande som 
sedan fastställs av kommunstyrelsen. Pensionärsrådet har föreslagit att Anita 
Qvist, SPF Klinten väljs för året 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från KPRs beredningsgrupp 2021-02-18 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att bifalla förslaget om att utse Anita Qvist, SPF Klinten 
till Vice ordförande i Pensionärsrådet under 2021. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Utser Anita Qvist, SPF Klinten till vice ordförande för kommunala 
pensionärsrådet under 2021. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunala pensionärsrådet 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 44 
 
Planansökan för dricksvattenreservoar 
Dnr KSFD 2021/36 
 
Sammanfattning 
En ansökan om planbesked har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen, 
SBF, i Åstorp gällande rubricerad fastighet. Ansökan kommer från NSVA på 
uppdrag av Tekniska kontoret i Åstorps kommun. 
Syftet med den sökta åtgärden är att möjliggöra uppförande av en 
dricksvattenreservoar som kan ta emot en större volym än den befintliga. Den 
ökade volymen krävs genom ökande befolkningsbestånd och utökning av 
verksamheter i Åstorps kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-17 § 39 
Tjänsteskrivelse från Niklas Andersson, daterad 2021-02-10  
Start-PM, Åstorp 113:63, ”Björnås dricksvattenreservoar” 2021-02-10  
Kartbilaga med planområdesgräns, daterad 2021-02-11  
Planansökan, daterad 2020-12-03 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att bevilja planstart för ny detaljplan för Åstorp 113:63, 
”Björnås dricksvattenreservoar”. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Nils-Göran Nilsson 
(KD) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar planstart för ny detaljplan för Åstorp 113:63, 
”Björnås dricksvattenreservoar”. 
 
Protokollsanteckning 
Moderaterna och Liberalerna meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning (se protokollsbilagor i slutet av protokollet). 
 
Expedieras 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 45 
 
Yttrande över Trafikverkets remiss - översyn av riksintressen för 
kommunikationer 
Dnr KSFD 2021/59 
 
Sammanfattning 
Trafikverket ser löpande över riksintressen för kommunikationer och inhämtar 
nu synpunkter på om riksintresseanspråken fungerar som planeringsunderlag 
för att hantera riksintressen i samhällsplaneringen. Materialet utgörs av en 
förteckning över riksintresseanspråk och generella funktionsbeskrivningar. Till 
stöd finns även förteckning över förändringar jämfört med nuvarande anspråk 
samt svarsmall. Åstorps kommun har genom Länsstyrelsen Skåne ombetts 
lämna yttrande på utpekandena av riksintressen och skicka synpunkter till 
länsstyrelsen senast den 17 mars 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 § 52 
Tjänsteskrivelse Alma-Lena Slipac, daterad 2021-02-09. 
Åstorps svar på Trafikverkets remiss gällande översyn av riksintressen, daterat 
2021-03-03 
Generella funktionsbeskrivningar, samrådsversion, daterad 2021-01-25. 
Förteckning förändringar riksintresseanspråk, samrådsversion, daterad 2021-
01-28. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen anta svaret som sitt eget och 
skicka över det till Trafikverket som Åstorps kommuns remissvar angående 
översyn av riksintressen för kommunikationer, 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och skickar över det till 
Trafikverket som Åstorps kommuns remissvar angående översyn av 
riksintressen för kommunikationer. 
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 
Trafikverket 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 46 
 
Yttrande till Revisionen över granskning av lokalförsörjnings- och 
detaljplaneprocessen 
Dnr KSFD 2021/14 
 
Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Åstorp har noterat att det tar lång tid mellan 
att en investering i verksamhetslokaler är beslutad till dess att byggnationen är 
genomförd. Med anledning av detta har de gett KPMG i uppdrag att granska 
lokalförsörjnings- och detaljplaneprocessen. I granskningen har särskilt 
Haganässkolan och Arrangemangshallen uppmärksammats. Revisorernas 
sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen som 
helhet saknar ändamålsenliga och samverkande processer vad gäller arbetet 
med detaljplaner och lokalförsörjning med god framförhållning. De anser 
vidare att kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt hade kunnat förkorta 
tidplanen för Haganässkolans genomförande genom att agera kraftfullt när det 
blev känt att tidplanen inte skulle hålla.     
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-17 § 37 
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-01-27 
Granskningsrapport, Granskning av lokalförsörjnings- och 
detaljplaneprocessen upprättad av KPMG, daterad 2020-11-10 
Missiv från de förtroendevalde revisorerna, daterat 2020-12-21 
Beviljat anstånd med en månad för yttrande över granskningen 
(Förslag från Åstorpsalliansen (M, L, KD)) om yttrande till revisionen 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat 
yttrande såsom nämndens svar på revisorernas begäran med tillägget i yttrandet 
att kommunchefen får i uppdrag att följa upp samarbetet mellan kommunen och 
BFAB. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Åstorpsalliansens (M, L, KD) förslag till 
yttrande till revisionen. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Åstorpsalliansens (M, L, KD) förslag till 
yttrande till revisionen. 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till Åstorpsalliansens (M, L, KD) förslag till 
yttrande till revisionen. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Åstorpsalliansens (M, L, KD) förslag 
till yttrande till revisionen. 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 46, forts 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens (M) yrkande med 
bifallsyrkanden 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 § 46 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja, och den som bifaller Roger 
Nielsens (M) yrkande röstar Nej. 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 ja-röster, 5 nej-röster och 
2 som väljer att avstå ifrån att rösta, vilket innebär att ordförandes yrkande 
bifalles. För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 46). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat yttrande såsom nämndens 
svar på revisorernas begäran, med tillägget i yttrandet att kommunchefen får i 
uppdrag att följa upp samarbetet mellan kommunen och BFAB. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet). 
 
Expedieras 
Akten 
Revisionen 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 47 
 
Yttrande över Klippan kommuns översiktsplan 
Dnr KSFD 2021/32 
 
Sammanfattning 
Klippans kommun har arbetat fram förslag på ny översiktsplan, som är på 
granskning under perioden 18 januari till 30 mars 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 tillsammans med tekniska kontoret 
sammanställt förslag på yttrande, som lyfts för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-17 § 44 
Tjänsteskrivelse från Ina Andersson, planarkitekt, 2021-02-09. 
Yttrande Översiktsplan 2021 Klippans kommun, 2021-02-09. 
Översiktsplan 2021 Klippans kommun (samrådshandling). 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att sända över Yttrande Översiktsplan 2021 Klippans 
kommun som Åstorps kommuns yttrande. 
 
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Maria Gottschalk (-) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen översänder Yttrande Översiktsplan 2021 Klippans kommun 
som Åstorps kommuns yttrande. 
 
Expedieras 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Klippans kommun 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 48 
 
Yttrande över Svalöv kommuns översiktsplan 
Dnr KSFD 2021/33 
 
Sammanfattning 
Svalövs kommun har arbetat fram förslag på ny översiktsplan, som är på 
granskning under perioden 15 januari till 15 mars 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 tillsammans med tekniska kontoret 
sammanställt förslag på yttrande, som lyfts för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-17 § 45 
Tjänsteskrivelse från Ina Andersson, planarkitekt, 2021-02-09. 
Yttrande översiktsplan Svalövs kommun 2021, 2021-02-09 
Följebrev Granskning Översiktsplan Svalövs kommun 2021, daterat 2021-01-
14. 
Översiktsplan Svalövs kommun 2021 med utblick mot 2040. 
Granskningsversion 2020-12-17. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att sända över Yttrande Översiktsplan 2021 Svalövs 
kommun som Åstorps kommuns yttrande. 
 
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Maria Gottschalk (-) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen översänder Yttrande Översiktsplan 2021 Svalövs kommun 
som Åstorps kommuns yttrande. 
 
Expedieras 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Svalövs kommun 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 49 
 
Godkännande av Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur 
och kollektivtrafik 
Dnr KSFD 2021/18 
 
Sammanfattning  
Familjen Helsingborg har arbetat fram prioriteringar för infrastruktur och 
kollektivtrafik, som ska vara ett underlag till nationella och regionala planer 
och trafikförsörjningsprogram. Beslut att ställa sig bakom prioriteringarna ska 
fattas av respektive medlemskommun under våren 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Ina Andersson, planarkitekt, 2021-02-02. 
Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik 
Protokoll från Familjen Helsingborgs styrelsemöte, daterat 2020-12-04 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige godkänna Familjen 
Helsingborgs föreslagna prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Familjen 
Helsingborgs föreslagna prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 50 
 
Central beredskapsplan - Pandemisk influensa 
Dnr KSFD 2021/25 
 
Sammanfattning 
År 2020 och starten av 2021 har präglats av Covid-19 pandemin. Behovet av en 
god pandemiberedskap har gjort sig tydligt, och därför föreslås att Central 
beredskapsplan pandemisk influensa antas som ett steg i att förbättra 
kommunens pandemiberedskap inför framtida pandemiutbrott.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-17 § 41 
Central beredskapsplan - Pandemisk influensa 
Tjänsteskrivelse från Mari Mikaelsson, Kris- och säkerhetssamordnare, 2021-
01-25  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anta central beredskapsplan -Pandemisk influensa. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar Central beredskapsplan - Pandemisk influensa. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 51 
 
Internt reglemente för personuppgiftsbehandling 
Dnr KSFD 2021/31 
 
Sammanfattning 
Eftersom kommunstyrelsen och de olika nämnderna är egenhändigt ansvariga 
för personuppgifterna inom nämnden uppstår det ibland interna 
biträdesförhållanden. Om en sådan situation uppstår i kommunen behöver den 
personuppgiftsansvarige nämnden binda sitt personuppgiftsbiträde, dvs. den 
andra nämnden, till de krav som ställs upp i artikel 28 dataskyddsförordningen. 
Eftersom kommunens olika organ inte civilrättsligt kan ingå avtal med sig 
själva, då kommunen är en juridisk person – som inte kan upprätta 
personuppgiftsbiträdesavtal mellan nämnderna, innebär detta att kommunen 
istället i ett reglemente kan ange vilka nämnder som ska vara 
personuppgiftsansvariga för olika behandlingar. 
 
Beslutsunderlag  
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-17 § 42 
Internt reglemente för personuppgiftsbehandling 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-02-10 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
internt reglemente för personuppgiftsbehandling, samt att 

• Bilagorna (1 och 2) samt punkt 1.4 (definitioner/förklaringar) i 
dokumentet är levande, dvs. de får uppdateras av kanslichefen. 

• Redaktionella ändringar, dvs tydliggöranden eller korrigering av 
språkfel får göras av kanslichefen. 

 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar att godkänna internt 
reglemente för personuppgiftsbehandling, samt att 

• Bilagorna (1 och 2) samt punkt 1.4 (definitioner/förklaringar) i 
dokumentet är levande, dvs. får uppdateras av kanslichefen. 

• Redaktionella ändringar, dvs. tydliggöranden eller korrigering av 
språkfel får göras av kanslichefen. 

 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 52 
 
Informationssäkerhetspolicy 
Dnr KSDF 2021/30 
 
Sammanfattning 
Informationssäkerhetspolicyn (tidigare Policy för informationssäkerhet i 
Åstorps kommun (KSFD 2018/69)) har behövts uppdateras i takt med att 
kommunen inför fler digitala, molnbaserade system, som innebär att 
informationen inte längre sparas på lokala servrar. Policyn syftar till att 
tydliggöra göra Åstorp kommuns viljeinriktning och övergripande mål för 
informationssäkerhet. Samtliga nämnder och dess verksamheter omfattas av 
informationssäkerhetspolicyn. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-17 § 43 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-02-10 
Informationssäkerhetspolicy 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat 
förslag till Informationssäkerhetspolicy 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat 
förslag till Informationssäkerhetspolicy 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 53 
 
Firmatecknare för Åstorp kommun 
Dnr KSFD 2021/56 
 
Sammanfattning 
Ett beslut avseende firmatecknare för Åstorps kommun behöver fattas löpande 
för att se till så att rätt personer har behörighet att teckna firma på Åstorps 
kommuns vägnar.  
Nedanstående personer får för kommunens räkning underteckna handlingar 
som rör köp, försäljning, gåva och byte av såväl fast som lös egendom, 
nyttjanderätts- och servitutsavtal, leasingavtal, hyresavtal, låne- och 
borgenshandlingar samt övriga rättshandlingar där särskilt beslut fattas. 
Handlingar ska alltid tecknas av två i förening. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2021-02-23 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige: 
1. Firmatecknare för Åstorps kommun godkänns enligt nedan: 
 
Förtroendevalda 
Ronny Sandberg (S), ordförande i Kommunstyrelsen 
Richard Ridwall (S), 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
Roger Nielsen (M), 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
 
Tjänstemän 
Jonas Jönsson, Kommunchef 
Anna Falkenstam, Ekonomichef 
Merih Özbalci, Kanslichef 
 
Nedanstående personer kan endast teckna firma i förening med ovanstående 
personer: 
Annika Hoppe, Förvaltningschef bildningsförvaltningen 
Camilla Eriksson, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Gun Bylund, tillförordnad förvaltningschef socialförvaltningen 
Karolina Håkansson, HR-chef 
Jörgen Wallin, Teknisk chef 
Kent Naterman, Räddningschef 
 
 
2. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22, § 93 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 53, forts 
 
Proposition  
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Firmatecknare för Åstorps kommun godkänns enligt nedan: 
 
Förtroendevalda 
Ronny Sandberg (S), ordförande i Kommunstyrelsen 
Richard Ridwall (S), 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
Roger Nielsen (M), 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
 
Tjänstemän 
Jonas Jönsson, Kommunchef 
Anna Falkenstam, Ekonomichef 
Merih Özbalci, Kanslichef 
 
Nedanstående personer kan endast teckna firma i förening med ovanstående 
personer: 
Annika Hoppe, Förvaltningschef bildningsförvaltningen 
Camilla Eriksson, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Gun Bylund, tillförordnad förvaltningschef socialförvaltningen 
Karolina Håkansson, HR-chef 
Jörgen Wallin, Teknisk chef 
Kent Naterman, Räddningschef 
 
 
2. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22, § 93. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 54 
 
Anmälningsärenden 
 
KSFD 2019/271, Dom från Karmmarätten i Göteborg 2021-02-12, Mål nr 
4485-20, avseende upphandling Livsmedel 2019. Kammarrätten bestämmer att 
upphandlingen ska göras om. 
 
KSFD 2020/119, Protokoll Styrelsemöte 9/2020 med styrelsen i NSR AB, 
2020-12-11, §§ 85-92 
 
KSFD 2020/132, Protokoll från NSVA 4;2020, 2020-12-03, §§ 1-11 
 
KSFD 2021-44, Information från MSB rörande totalförsvarsanläggningar 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-17 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Noterar anmälningsärendena till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

Ks § 55 
 
Delegationsärenden 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2020-12-15 – 2021-01-14 samt 2021-
01-15 – 2021-02-14 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar delegationsärendena till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2021-03-03 

PROTOKOLLSBILAGOR 
 
Protokollsanteckning 

1. Protokollsanteckning från Moderaterna och Liberalerna, § 44 
2. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD), § 46 



   
Moderaterna & Liberalerna 

Protokollsanteckning  
2021-03-08 

 

Planansökan dricksvattenreservoar 

NSVA ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i 
Åstorp. NSVA arbetar på uppdrag av kommunen som beställare. Det är 
oerhört viktigt att vi i kommunstyrelsen i god tid får del av NSVAs planer. 
Affärsplanen är NSVAs långsiktiga strategiska arbete för åtgärder och 
investeringar i Åstorp framöver. Vid kommunstyrelsemöte i februari fick vi 
ny vetskap om behovet av att utöka vattenreservoar på Björnås. 
Månaden efter ska det klubbas igenom en planansökan för att ändra 
detaljplanen. Hur kan det komma sig att vi i Åstorps kommun inte känt till 
detta innan? Eller har informationen funnits, men inte delgivits? 

Vi har under en längre period länge påpekat och motionerat om behovet 
av en vattenförsörjningsplan i kommunen, men det har de styrande 
partierna avslagit (datum dec 2020-12-14). Nu ser vi tydligt behov av en 
sådan i samband med utökningen av vattenreservoar på Björnås. Vi är 
oense med de styrande partierna om på vilket sätt vi ska gå fram i 
kommunen och hur och var vi tar dessa beslut. Sedan 2019 i september 
finns en politisk styrgrupp för det beslutade vattenverket i Kvidinge. 
Sedan tidigare har det funnits en projektgrupp Säkert vatten. Det saknas 
därmed inte möjlighet att arbeta och skapa underlag för politiken i god tid 
och även ta höjd för eventuella investeringar i samband med 
nedläggning av befintligt vattenskyddsområde och vattenreservoar. 
(NSVA har nyligen överklagat ett beslut om ett nytt reningsverk i Åstorp, 
som enligt förslaget ska ta hand om vatten från Åstorp och Bjuv.)  

Det finns oerhört många frågetecken kring vatten- och 
avloppsinvesteringar i vår kommun.  

När vi tog beslutet om en ny placering för det nya vattenverket (2019-08-
28) så fanns det inget i det beslutet som antydde behov av att utöka 
vattenreservoaren på Björnås. Inte heller fanns det med i den utredning 
kring vattenförsörjning som konsultföretaget Norconsult tog fram i 



samband med beslut om ett nytt vattenverk 2017 i oktober. KF tog då 
beslut om ett nytt vattenverk och att samtidigt lägga ner befintliga 
vattenverk i Kvidinge och Åstorp, samt delar av befintliga 
reservoarvolymer och Åstorps vattenskyddsområde. 

Gång på gång gör vi saker i fel ordning och löser problem kortsiktigt i 
stället för att se långsiktigt på frågorna och göra rätt från början. 

 

2021-03-08 

Roger Nielsen (M)  Åsa Holmen (L)    



               
Åstorpsalliansen 

Reservation 
Yttrande till Revisionen över granskning av lokalförsörjnings- och 
detaljplaneprocessen 

2021-03-08 

Sammanfattning   

KPMG har fått i uppdrag av lekmannarevisionen i Åstorp att granska kommunens 
lokalförsörjning- och detaljeplaneprocess. De är mycket kritiska över hur lång tid det tar 
mellan en beslutad investering och till dess byggnationen är genomförd.  

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att kommunen som 
helhet saknar ändamålsenliga och samverkande processer vad gäller arbetet med 
detaljplaner och lokalförsörjning med god framförhållning. De anser vidare att 
kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt hade kunnat förkorta tidsplanerna för 
Haganässkolans genomförande genom att agera kraftfullare när det blev känt att tidsplanen 
inte skulle hålla. 

 

Åstorpsalliansen yrkar att: 

- Kommunstyrelsen instämmer i revisionens rekommendationer i sin helhet och kommer 
även att implementera dem vidare i arbetet med lokalförsörjningsprocessen och dess 
plan. 
 

- Lokalförsörjningsplanen innehåller en tidsangivelse när färdigställda objekt planeras att 
överlämnas till aktuell förvaltning. 
 

- Att det läggs till ett krisberedskapsfilter när man bygger om eller bygger nytt så man 
uppnår en multifunktionalitet på lokalerna. 
 

- Det bör läggas till en sjunde fas ”Uppföljning” som bör innehålla: Vad har fungerat, vad 
har inte fungerat, har vi hållit budget, lokaler som blir över har vi en plan för dessa, är 
tex dessa kontrakt uppsagda etc. 
 

- Att den beställningsskrivelse som avses i punkten 13 ska innehålla tydliga instruktioner 
på hur blanketten ska fyllas i, så att beställande förvaltningar som är lekmän avseende 
byggprocesser kan beskriva både sina pedagogiska och sina omsorgsbehov med mera i 



funktioner på ett enkelt och korrekt sätt. 
 

 

-  I punkten 29 bör tilläggas att beställande förvaltning har insyn i denna processdel för att 
dels kunna hantera sin arbetsgivarroll avseende insyn för skyddsombudsorganisationen, 
dels kunna ha synpunkter på utformning som inte stämmer med beställning avseende 
exempelvis pedagogisk utformning, omsorgsrutiner med mera. 
 

- I punkten 35 bör även facknämnd och beställande förvaltning stå som mottagare samt 
att det ska förtydligas vad som ska följas upp och återrapporteras. 
 

- Kommunchefen får uppdrag att följa upp hur samarbetet mellan kommunen och BFAB 
fungerar. 

 

 

Vi delar huvuddelen av revisionens kritik och även den delen som menar att kommun-
styrelsen borde gjort något. Tyvärr ville inte hela kommunstyrelsen agera i detta, utan 
frågorna kring detta har under den aktuella tiden drivits av partier i Åstorpsalliansen. 

Moderaterna var framsynta och motionerade 2017-05-29 om att skyndsamt att ta fram en 
strategisk lokalförsörjningsplan. Motionen avslogs på KF 2018-01-29 med följande yrkande 
från Kommunstyrelsens ordförande: att” förutsättningarna som krävs för upprättande av 
lokalförsörjningsplan inte bedöms föreligga i nuläget”.         

Med likalydande andemening så kom Åstorpsalliansen 2019-04-29 in med en ny motion på 
området med snarlika att-satser. Motionen har inte behandlats av kommunstyrelsen.  

Ansvaret för att inte lokalförsörjningsprocessen fungerat ligger på de styrande, för 
problemen som nämns har varit kända av oppositionen i Åstorp och påtalats vid ett flertal 
tillfällen, men allt för lättvindigt slagits bort av de styrande. 

 

Då våra yrkande föll reserverar oss mot beslutat till förmån för eget yrkande. 

För Åstorpsalliansen  

2021-03-03 

Roger Nielsen (M)  Åsa Holmen (L)  Nils-Göran Nilsson (KD)     
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