
 
 

 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-05-31 
Datum för anslagets uppsättande 2021-06-03 
Datum för anslagets nedtagande 2021-06-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
    
    
    

Underskrift Linda Tholén 

 

1(46) 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 – 21.04 
Ajournering klockan 19.56-20.03, 20.55-21.00 

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Linda Tholén, 

nämndsekreterare §§ 58-87 
Merih Özbalci, kanslichef, 
§§ 58-87 
Jonas Jönsson, 
kommunchef, §§ 58-87 
 

Ulf Thysell, VD NSVA §§ 58-60 
Jörgen Wallin, teknisk chef §§ 58-87 

Utses att justera Mikael Mårtensson (S) Hans Sundström (KD) 
Plats och tid Stationshuset torsdag den 3 juni 2021 klockan 16:00 

      
      
      

Sekreterare Linda Tholén, §§ 58-87 
   

 
 
   

     
Ordförande Bitten Mårtensson (S)   

   
 
 
 

  

  

  
      

Justerande Mikael Mårtensson (S) Hans Sundström (KD) 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

 
 

Paragraf Ärende 
Kf § 58  Godkännande av kallelse 
Kf § 59  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 60  Information från NSVA 
Kf § 61  Eventuella avsägelser/val 
Avsägelse från Hampus Svensson (SD) avseende platsen som ledamot i 

bildningsnämnden och kultur och fritidsnämnden 
Kf § 62  Avsägelse från Marcus Möller (SD) avseende platsen som ledamot 

i bildningsnämnden 
Kf § 63  Avsägelse från Bodil Hellberg (L) avseende platsen som ledamot i 

samhällsberedningen 
Kf § 64  Avsägelse från Martin Svensson (S) avseende platsen som ersättare 

i bildningsnämnden 
Kf § 65  Avsägelse från Rickard Krull (SD) avseende platsen som ersättare i 

kommunstyrelsen 
Kf § 66  Avsägelse från Glehn Edman (SD) avseende samtliga uppdrag 
Kf § 67  Avsägelse från Hampus Servin (SD) avseende samtliga uppdrag 
Kf § 68  Avsägelse från Carola Öhrn (SD) avseende platsen som ersättare i 

Bildningsnämnden 
Kf § 69  Avsägelse från Anneli Servin (SD) avseende samtliga uppdrag 
Kf § 70  Avsägelse från Anders Fisch (SD) avseende platsen som ersättare i 

Bygg- och miljönämnden 
Kf § 71  Avsägelse från Elliot Lindberg (SD) avseende platsen som ersättare 

i kommunfullmäktige 
Kf § 72  Avsägelse från Wolfgang Andersson (SD) avseende platsen som 

ersättare i Kultur och fritidsnämnden 
Kf § 73  Val av ersättare till bildningsnämnden 
Kf § 74  Val av ersättare till bygg- och miljönämnden 
Kf § 75  Val av ledamot till kommunfullmäktiges samhällsberedning 
Kf § 76  Val av ledamot till socialnämnden 
Kf § 77  Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv 
Kf § 78  Beslut om förkortning av Vision 2030 vid kommunikationsinsatser 
Kf § 79  Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Översyn av chefsavtal 

och rutiner för att förhindra onödigt dyra utköp i framtiden 
Kf § 80  Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare 

med fokus på att få ned våra sjukskrivningar 
Kf § 81  Motion (M, L, KD) - Genomlysning och uppdatering av samtliga 

miljö/giftdeponier i Åstorps kommun 
Kf § 82  Motion (M, L, KD) - Vi ska följa lagen gällande redovisning av 

pensionsåtagande uppkomna före 1998 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

3(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 83  Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5, 10 och 28 
Kf § 84  Årsredovisning för kommunalförbundet Medelpunkten 2020 
Kf § 85  Revidering av Bildningsnämndens reglemente 
Kf § 86  Eventuella nyinkomna motioner 
Motion (M, L, KD) från Åstorpsalliansen – För en bättre vardag för äldre 
Kf § 87  Anmälningar/delgivningar 
FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

 

 N
är

va
ro

 

§ 80 § 82 

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)  X  X   X  
Annica Vink (C) X X   X   
Åsa Holmén (L)  X  X   X  
Hans Sundström (KD) X  X   X  
Ronny Sandberg (S)  X X   X   
Johan Bergqvist (V)  X X   X   
Jan Hennicks (-)  X  X   X  
Jan Karlsson (M) X  X   X  
Murat Özbalci (C) X X   X   
Mattias Jonsäter (L)  X  X   X  
Isabella Dzanko (S) ej § 84 X X   X   
Peter Lindberg (SD)  X X     X 
Martin Sjöström (M) X  X   X  
Ioana Cimpoeru (S)  X X   X   
Richard Mattson (SD) X X     X 
Joakim Sandberg (M) ej § 83 X  X   X  
Menaid Nocic (S) ---       
Sten Hugosson (SD) X X     X 
Roger Nielsen (M) X  X   X  
Lennart Fredriksson (S) ej § 83 X X   X   
Marika Lindberg (SD)  ---       
Othman Al Tawalbeh (S) X X   X   
Rolf Lundqvist (SD) ej § 83 X X     X 
Gun Friberg (S) X X   X   
Marcus Möller (SD)  ej § 83 X X     X 
Dafina Lugici (S)  X X   X   
Anna-Lena Olsson (SD)  X X     X 
Anton Holmberg (SD) X X     X 
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf. ej § 
83 

X  X   X  

Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf. X X   X   
Bitten Mårtensson (S) ordf.  X X   X   
 29 21 10  13 10 8 

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  
och ersättare samt omröstningsbilaga 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

§ 80 § 82 

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist  ---       
Ulf Söderström ---       
Fredrik Karlsson ---       
        
(C)        
Ebba Kroon ---       
Bertil Wemmert ---       
        
(L)        
Bodil Hellberg  X       
Monica Glans ---       
        
(KD)        
Barbro Nielsen ---       
Nils-Göran Nilsson ---       
        
(S)        
Mikael Mårtensson, tjg X X   X   
Linda-Marie Camper  ---       
Florian Bobocea tjg §§ 83-84 X       
Kerstin Andersson ---       
Richard Ridwall ---       
        
(V)        
Gunilla Pellinen ---       
Sven Ohlsson ---       
        
(SD)        
Glehn Edman ---       
Tony Wiklander ---       
Harri Rosqvist, tjg X X     X 
Conny Prisell --       
Elliot Lindberg ---       
 29 21 10  13 10 8 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

6(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

 

 N
är

va
ro

 

§ 83  

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)  X  X     
Annica Vink (C) X  X     
Åsa Holmén (L)  X  X     
Hans Sundström (KD) X  X     
Ronny Sandberg (S)  X X      
Johan Bergqvist (V)  X  X     
Jan Hennicks (-)  X  X     
Jan Karlsson (M) X  X     
Murat Özbalci (C) X X      
Mattias Jonsäter (L)  X  X     
Isabella Dzanko (S) ej § 84 X X      
Peter Lindberg (SD)  X X      
Martin Sjöström (M) X  X     
Ioana Cimpoeru (S)  X X      
Richard Mattson (SD) X X      
Joakim Sandberg (M) ej § 83 X       
Menaid Nocic (S)  --- X      
Sten Hugosson (SD) X X      
Roger Nielsen (M) X  X     
Lennart Fredriksson (S) ej § 83  X X      
Marika Lindberg (SD)  --- X      
Othman Al Tawalbeh (S) X X      
Rolf Lundqvist (SD) ej § 83 X       
Gun Friberg (S) X X      
Marcus Möller (SD) ej § 83 X       
Dafina Lugici (S)  X X      
Anna-Lena Olsson (SD)  X X      
Anton Holmberg (SD) X X      
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf. ej § 
83 

X       

Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf. X X      
Bitten Mårtensson (S) ordf.  X X      
 29 17 10     



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

  

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist  ---       
Ulf Söderström ---       
Fredrik Karlsson ---       
        
(C)        
Ebba Kroon ---       
Bertil Wemmert ---       
        
(L)        
Bodil Hellberg  X       
Monica Glans ---       
        
(KD)        
Barbro Nielsen ---       
Nils-Göran Nilsson ---       
        
(S)        
Mikael Mårtensson, tjg X X      
Linda-Marie Camper  ---       
Florian Bobocea, tjg §§ 83-84 X X      
Kerstin Andersson ---       
Richard Ridwall ---       
        
(V)        
Gunilla Pellinen ---       
Sven Ohlsson ---       
        
(SD)        
Glehn Edman ---       
Tony Wiklander ---       
Harri Rosqvist, tjg X X      
Conny Prisell --       
Elliot Lindberg ---       
 29 17 10     
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 58 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
18 maj 2021 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 21 maj 2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kungörelsen godkännes.  
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 59 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att: 

• Under eventuella avsägelser/val läggs följande ärende till: 
- Avsägelse från Hampus Svensson (SD) avseende uppdrag som 

ledamot i bildningsnämnden och kultur och fritidsnämnden 
- Avsägelse från Marcus Möller (SD) avseende uppdrag som 

ledamot i bildningsnämnden 
- Avsägelse från Bodil Hellberg (L) gällande plats som ledamot i 

samhällsberedningen 
- Avsägelse från Martin Svensson (S) avseende uppdrag som 

ersättare i bildningsnämnden 
- Avsägelse från Rickard Krull (SD) avseende uppdrag som 

ersättare i kommunstyrelsen 
- Avsägelse från Glehn Edman (SD) avseende samtliga uppdrag 
- Avsägelse från Hampus Servin (SD) avseende samtliga uppdrag 
- Avsägelse från Carola Öhrn (SD) avseende uppdrag som 

ersättare i bildningsnämnden 
- Avsägelse från Anneli Servin (SD) avseende samtliga uppdrag  
- Avsägelse från Anders Fisch (SD) avseende uppdrag som 

ersättare i bygg- och miljönämnden 
- Avsägelse från Elliot Lindberg (SD) avseende uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige 
- Avsägelse från Wolfgang Andersson (SD) avseende platsen som 

ersättare i Kultur och fritidsnämnden 
- Val av ersättare till bildningsnämnden 
- Val av ersättare till bygg- och miljönämnden 

• Eventuella enkla frågor utgår 
• Under eventuella nyinkomna interpellationer utgår 
• Under eventuella nyinkomna motioner läggs följande ärende till: 

o Motion (M, L, KD) från Åstorpsalliansen – För en bättre 
vardag för äldre 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Dagordningen godkännes med ovan justeringar. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 60 
 
Information från NSVA 
 
Sammanfattning 
Nordvästra Skånes vatten och avlopp kommer till kommunfullmäktiges 
sammanträde för att informera om verksamheten. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Tackar för informationen och lägger det till handlingarna. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 61 
 
Eventuella avsägelser/val 
 
Avsägelse från Hampus Svensson (SD) avseende platsen som ledamot i 
bildningsnämnden och kultur och fritidsnämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Hampus Svensson (SD) har inkommit med en avsägelse avseende sin plats 
som ledamot i bildningsnämnden och kultur och fritidsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Hampus Svensson (SD) 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 
 
Expedieras: 
Akten 
Avgående ledamot 
Bildningsnämnden 
Kultur och fritidsnämnden 
HRSC 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

12(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 62 
 
Avsägelse från Marcus Möller (SD) avseende platsen som ledamot i 
bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Marcus Möller (SD) har inkommit med en avsägelse avseende sin plats som 
ledamot i bildningsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Marcus Möller (SD) 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 
 
Expedieras: 
Akten 
Avgående ledamot 
Bildningsnämnden 
HRSC 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 63 
 
Avsägelse från Bodil Hellberg (L) avseende platsen som ledamot i 
samhällsberedningen 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Bodil Hellberg (L) har inkommit med en avsägelse avseende sin plats som 
ledamot i samhällsberedningen.  
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Bodil Hellberg (L) 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 
 
Expedieras: 
Akten 
Avgående ledamot 
Samhällsberedningen 
HRSC 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

14(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 64 
 
Avsägelse från Martin Svensson (S) avseende platsen som ersättare i 
bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Martin Svensson (S) har inkommit med en avsägelse avseende sin plats som 
ersättare i bildningsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Martin Svensson (S) 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 
 
Expedieras: 
Akten 
Avgående ersättare 
Bildningsnämnden 
HRSC 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

 
Kf § 65 
 
Avsägelse från Rickard Krull (SD) avseende platsen som ersättare i 
kommunstyrelsen 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Rickard Krull (SD) har inkommit med en avsägelse avseende sin plats som 
ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Rickard Krull (SD) 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 
 
Expedieras: 
Akten 
Avgående ersättare 
Kommunstyrelsen 
HRSC 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

 
Kf § 66 
 
Avsägelse från Glehn Edman (SD) avseende samtliga uppdrag 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Glehn Edman (SD) har inkommit med en avsägelse avseende sin plats som: 
-                Ersättare i kommunstyrelsen 

- Ersättare i kommunfullmäktige 
 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Glehn Edman (SD) 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 
 
Expedieras: 
Akten 
Avgående ersättare 
Länsstyrelsen 
Kommunstyrelsen 
HRSC 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 67 
 
Avsägelse från Hampus Servin (SD) avseende samtliga uppdrag 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Hampus Servin (SD) har inkommit med en avsägelse avseende sin plats 
som: 
-                Ersättare i kommunstyrelsen 

- Ledamot i kultur – och fritidsnämnden 
 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Hampus Servin (SD) 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 
 
Expedieras: 
Akten 
Avgående förtroendevald 
Kultur-  och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen 
HRSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 68 
 
Avsägelse från Carola Öhrn (SD) avseende platsen som ersättare i 
Bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Carola Öhrn (SD) har inkommit med en avsägelse avseende sin plats som 
ersättare i Bildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Carola Öhrn (SD) 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 
 
Expedieras: 
Akten 
Avgående ersättare 
Bildningsnämnden 
HRSC 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 69 
 
Avsägelse från Anneli Servin (SD) avseende samtliga uppdrag 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Anneli Servin (SD) har inkommit med en avsägelse avseende sin plats som - 
-                Ersättare i bildningsnämnden 

- Ersättare i Kultur och fritidsnämnden 
- Ledamot i socialnämnden 

 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Anneli Servin (SD) 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 
 
Expedieras: 
Akten 
Avgående ersättare 
Bildningsnämnden 
Kultur och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
HRSC 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

 
Kf § 70 
 
Avsägelse från Anders Fisch (SD) avseende platsen som ersättare i 
Bygg- och miljönämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Anders Fisch (SD) har inkommit med en avsägelse avseende sin plats som 
ersättare i bygg och miljönämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Anders Fisch (SD) 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 
 
Expedieras: 
Akten 
Avgående ersättare 
Bygg och miljönämnden 
HRSC 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

 
Kf § 71 
 
Avsägelse från Elliot Lindberg (SD) avseende platsen som ersättare i 
kommunfullmäktige 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Elliot Lindberg (SD) har inkommit med en avsägelse avseende sin plats som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Elliot Lindberg (SD) 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 
 
Expedieras: 
Akten 
Avgående ersättare 
Länsstyrelsen 
HRSC 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

22(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 72 
 
Avsägelse från Wolfgang Andersson (SD) avseende platsen som 
ersättare i Kultur och fritidsnämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Wolfgang Andersson (SD) har inkommit med en avsägelse avseende sin 
plats som ersättare i Kultur och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Wolfgang Andersson (SD) 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 
 
Expedieras: 
Akten 
Avgående ersättare 
Kultur- och fritidsnämnden 
HRSC 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

23(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

 
Kf § 73 
 
Val av ersättare till bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ersättare i 
bildningsnämnden. 
 
Yrkande 
Lucy Glinka (S) yrkar att utse Magnus Johansson (S) till ersättare i 
bildningsnämnden. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Lucy Glinkas (S) yrkande under proposition och finner 
att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att utse Magnus Johansson (S) till ersättare i bildningsnämnden. 
 
Expedieras: 
Akten 
Vald ersättare 
Bildningsnämnden 
HRSC 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

24(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 74 
 
Val av ersättare till bygg- och miljönämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ersättare i 
bygg och miljönämnden. Platsen har tidigare innehavts av Centerpartiet. 
 
Yrkande 
Lucy Glinka (S) yrkar att utse Alexander Persson (S) till ersättare i bygg och 
miljönämnden. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Lucy Glinkas (S) yrkande under proposition och finner 
att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att utse Alexander Persson (S) till ersättare i bygg och miljönämnden. 
 
Expedieras: 
Akten 
Vald ersättare 
Bygg och miljönämnden 
HRSC 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

25(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 75 
 
Val av ledamot till kommunfullmäktiges samhällsberedning 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Liberalerna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ledamot i 
kommunfullmäktiges samhällsberedning.  
 
Yrkande 
Mattias Jonsäter (L) yrkar att utse Tobias Borg (L) till ledamot i 
kommunfullmäktiges samhällsberedning. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Mattias Jonsäters (L) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att utse Tobias Borg (L) till ledamot i kommunfullmäktiges 
samhällsberedning. 
 
Expedieras: 
Akten 
Vald ledamot 
Samhällsberedningen 
HRSC 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

26(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 76 
 
Val av ledamot till socialnämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ledamot i 
socialnämnden.  
 
Yrkande 
Marcus Möller (SD) yrkar att utse Petra Jansdotter (SD) till ledamot i 
socialnämnden. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Marcus Möller (SD) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att utse Petra Jansdotter (SD) till ledamot i socialnämnden. 
 
Expedieras: 
Akten 
Vald ledamot 
Socialnämnden 
HRSC 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

27(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

 
Kf § 77 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv  
Dnr KSFD 2021/72 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enlig kommunallagen besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag. Riktlinjerna anger ett 
långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som 
sträcker sig längre än budgetperspektivet på ett eller tre år. Denna riktlinje är 
därför vägledande när god ekonomisk hushållning beslutas i Åstorps 
kommuns budget. Den ekonomiska ställningen och utvärdering av god 
ekonomisk hushållning sker i förvaltningsberättelsen i delårsrapport och 
årsredovisning.  I kommunallagen framgår också att om en kommun har 
beslutat sig för att använda resultatutjämningsreserv (RUR) så ska 
riktlinjerna också omfatta hanteringen av den. 
Detta styrdokument ersätter Reglemente för god ekonomisk hushållning 
samt hantering av resultatutjämningsreserven (KF 2013/46). Förändringarna 
innebär en anpassning av riktlinjerna till den av kommunfullmäktige 
beslutade visionen och styr- och ledningsmodellen (2020-08-31, § 112, samt 
2020-09-28, § 145) med ökat fokus på den kommunala koncernen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-04-26 § 52 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 64 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-11 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att soliditetsmåttet ska vara minst 25 %. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

28(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 77, forts. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande mot Roger Nielsens (M) 
yrkande under proposition och finner kommunfullmäktige bifaller Ronny 
Sandbergs (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv. 
 
Reservation 
Roger Nielsen (M) reserverar sig muntligen till förmån för eget yrkande.  
 
Expedieras:  
Akten 
Ekonomiavdelningen 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

29(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 78 
 
Beslut om förkortning av Vision 2030 vid kommunikationsinsatser 
Dnr KSFD 2021/68 
 
Sammanfattning 
Förslag på förkortning av vision 2030: Åstorp 2030 – Söderåsstaden med 
mod att pröva nya vägar. En kort version av visionen som ska kunna 
användas i kommunikationsinsatser, både internt och externt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-04-26 § 53 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 72 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 69 
Tjänsteskrivelse från Jonas Jönsson, kommunchef, 2021-03-08 
Förkortad version av vision 2030 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta 
förkortningen av vision 2030: 

• Åstorp 2030 – Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta 
förkortningen av vision 2030: 

• Åstorp 2030 – Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Åsa Holmén (L), under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att anta förkortningen av vision 2030: 

• Åstorp 2030 – Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

30(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 79 
 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Översyn av chefsavtal och 
rutiner för att förhindra onödigt dyra utköp i framtiden 
Dnr KSFD 2020/68 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen har inkommit med en motion med syfte att i framtiden 
säkerställa ett tydligt chefsuppdrag samt att förhindra dyra utköp, formulerat 
i följande att-satser:  

• Att ta fram riktlinjer för anställningsavtal gällande samtliga 
förvaltningschefer inklusive kommunchef i Åstorps kommun. 

• Att tillse att riktlinjer och rutiner finns på plats för att stötta och 
utveckla våra chefer i deras ledarskap i syfte att proaktivt minimera 
risken för behov av utköp av chefer/medarbetare. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-04-26 § 54 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 74 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-18 § 13 
Tjänsteskrivelse från HR-chef 2021-01-29 
Motion från Åstorpsalliansen 
Förslag till mall för uppsägning 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla 
motionens första att-sats samt att anse den andra att-satsen besvarad med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla 
motionens första att-sats samt att anse den andra att-satsen besvarad med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Wiveca Andreasson (M), under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att bifalla motionens första att-sats samt att anse den andra att-satsen 
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

31(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 79, forts. 
 
Protokollsanteckning 
Wiveca Andreasson (M) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning för Åstorpsalliansen, se bilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
HR-avdelningen 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

32(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 80 
 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med 
fokus på att få ned våra sjukskrivningar 
Dnr KSFD 2019/176 
 
Sammanfattning 
Motion från Åstorpsalliansen Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och 
Hans Sundström (KD) inkom 2019-05-27. Motionärerna hänvisar till 
kommunens (nu fd) vision och mål där det finns ett delmål som handlar om 
kommunen som attraktiv arbetsgivare. Fokus i motionen är att kommunen 
behöver jobba långsiktigt med att skapa ett hållbart arbetsliv där 
medarbetarna är friska och känner arbetsglädje. Att trivas på arbetet och bli 
en stolt ambassadör för Åstorps kommun innebär många positiva effekter 
både inom organisationen men även utåt sett för våra invånare och framtida 
medarbetare. Med relativt höga sjukfrånvarosiffror från 2018 i beaktande, 
vill motionärerna vända skutan och hitta aktiviteter som sänker 
sjukfrånvaron och främjar hälsa. På så vis tar vi ett steg i rätt riktning mot 
att vara en attraktiv arbetsgivare.  
Åstorpsalliansen yrkar på: 

• Att en nulägesanalys görs utifrån var vi har de största utmaningarna 
som vi behöver ta itu med. 

• Att kommunen ska utarbeta en tydlig, långsiktig plan med 
kostnadsförslag över hur vi ska skapa ett hållbart arbetsliv i Åstorps 
kommun och därigenom bli en attraktiv arbetsgivare. Denna plan bör 
innehålla konkreta målsättningar och handlingsplaner för hur vi ska 
nå fram. Dessa handlingsplaner med uppföljning ska presenteras på 
kommunstyrelsen minst en gång per år. Funderingar att ta med sig i 
framtagande av dessa handlingsplaner:  
 Samverkan mellan förvaltning, fack, företagshälsovård, 

Försäkringskassan mm 
 Ledarskapsprogram 
 Friskvårdsbidrag 
 Medarbetarundersökningar 
 Simrishamns modell vad gäller hälsocoach 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-04-26 § 55 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 75 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-18 § 14 
Tjänsteskrivelse från Malin Högdén, HR-utvecklare 2021-01-31. 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

33(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 80, forts 
 
Motion Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med fokus på att 
få ned våra sjukskrivningar 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse 
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande mot Roger Nielsens (M) 
yrkande, med bifallsyrkande från Åsa Holmén (L), under proposition och 
finner att kommunfullmäktige bifaller Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Roger Nielsen (M) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
Den som önskar att bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande röstar ”ja” och den 
som önskar att bifalla Roger Nielsens (M) yrkande röstar ”nej”. 
 
Då voteringen utfaller med 21 ”ja” röster och 10 ”nej” röster beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande, för 
voteringsresultat se bilaga på sidan 4. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Reservation 
Åsa Holmén (L) och Roger Nielsen (M) reserverar sig skriftligen mot 
beslutet för Åstorpsalliansen, se bilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
HR-avdelningen 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

34(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 81 
 
Motion (M, L, KD) - Genomlysning och uppdatering av samtliga 
miljö/giftdeponier i Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2019/203 
 
Sammanfattning 
En motion har inkommit från Wiveca Andreasson (M), Bodil Hellberg (L) 
och Hans Sundström (KD) avseende genomlysning och uppdatering av 
samtliga miljö/giftdeponier i Åstorps kommun.  
I motionen framfördes följande: 

• Vilka är de? 
• Var finns de? 
• Vad består de av?  
• Vilka riskklasser har dessa deponier? 
• Övrig relevant information som kan vara av betydelse 

Åstorpsalliansen yrkar att en genomlysning och uppdatering av ovan 
punkter görs och att därefter ta fram en handlingsplan för dess framtid. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 95 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 § 84 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef Jörgen Wallin, 2021-03-26 
Protokoll från kommunstyrelsen 2020-10-07 § 230 
Protokoll från kommunfullmäktige 2019-06-24 § 108  
Regional avfallsplan 2020–2024 för Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 
Åstorp, Ängelholm. NSR. Antagen i Åstorp 2019-10-28.  
Bygg- och miljönämnden, Inventering och riskklassning av nedlagda 
deponier Dnr – 2018-604-1, 2018-09-04 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla 
motionen. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla 
motionen. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla 
motionen. 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

35(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 81, forts. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Roger Nielsen (M) och Åsa Holmén (L), under proposition och finner att 
detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att bifalla motionen. 
 
Expedieras: 
Akten 
Tekniska kontoret 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

36(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 82 
 
Motion (M, L, KD) - Vi ska följa lagen gällande redovisning av 
pensionsåtagande uppkomna före 1998 
Dnr KSFD 2019/136 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommun har i enlighet med beslut i kommunfullmäktige redovisat 
pensionsåtagande uppkomna före 1998 i enlighet med 
fullfonderingsmodellen. Det innebär att samtliga åtaganden redovisats på 
redovisningsmässiga grunder som en skuld i balansräkningen i stället för 
utanför linjen. Principen slås fast i samband med varje årsredovisning och 
leder till revisionskritik eftersom redovisningslagen anger att pensionerna 
ska redovisas i enlighet med blandmodellen. 
 
Beslutsunderlag  
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 97 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 96 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-28 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD), 2019-04-29 
Protokoll från Kommunfullmäktige, 2019-04-29 § 74 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse 
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande mot Roger Nielsens (M) 
yrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller Ronny 
Sandbergs (S) yrkande. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
Den som önskar att bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande röstar ”ja” och den 
som önskar att bifalla Roger Nielsens (M) yrkande röstar ”nej”. 
 
Då voteringen utfaller med 13 ”ja” röster och 10 nej” röster och 8 personer 
som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla Ronny Sandbergs (S) 
yrkande, för voteringsresultat se bilaga på sidan 4. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

37(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 82, forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Reservation 
Åsa Holmén (L) och Roger Nielsen (M) reserverar muntligen sig till förmån 
för eget yrkande. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

38(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 83 
 
Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5, 10 och 28 
Dnr KSFD 2021/75 
 
Sammanfattning 
Björnekulla Fastighets AB (BFAB) och AB Kvidingebyggden (KvB) har i 
enlighet med gällande ägardirektiv översänt en skrivelse med begärande om 
kommunfullmäktiges godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan 
28, Backsippan 5 och 10.  
 
Försäljningen är delvis en följd av att Åstorps kommun sagt upp gällande 
hyresavtal för boendet på Backsippan, fastighet Backsippan 28. Genom att 
även sälja intilliggande fastigheter är syftet att frigöra kapital för en direkt 
satsning på bostäder på Björnekulla Ås.  
Kommunstyrelseförvaltningen ser inte att behov föreligger av fastigheterna 
för kommunalt ändamål.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 89 
Reservation från Åstorpsalliansen (M,L,KD) 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 100 
Yttrande från Socialförvaltningen gällande Backsippan 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 § 88 
Skrivelse BFAB, försäljning av fastigheter daterad den 11 mars 2021 
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-03-19  
 
Jäv 
Följande personer anmäler jäv och lämnar sammanträdet under 
kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 
Marcus Möller (SD) 
Joakim Sandberg (M) 
Rolf Lundqvist (SD) 
Janet Norbäck (M) 
Lennart Fredriksson (S). För Lennart Fredriksson (S) tjänstgör Florian 
Bobocea (S) under ärendets behandling. 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna 
försäljning av Backsippan 5, 10 och 28.  
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

39(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 83, forts. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar att återremittera ärendet för  

• Att redovisa en alternativ kostnadskalkyl för att bibehålla beståndet 
Backsippan, och anpassa till traditionella lägenheter.     

• Att redovisa kostnadskalkyl för anpassningen av Vidåsen för att 
inrätta boendeplatser där i stället för på Backsippan.  

 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) återremissyrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) återremissyrkande under proposition 
och finner att detta avslås. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: 
Den som önskar att avgöra ärendet idag röstar ”ja” och den som önskar att 
bifalla Åsa Holméns (L) återremissyrkande yrkande röstar ”nej”. 
 
Då voteringen utfaller med 17 ”Ja” röster och 10 ”Nej” röster beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla Åsa Holméns (L) återremissyrkande som en 
minoritetsåterremiss, för voteringsresultat se bilaga på sidan 6. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att återremittera ärendet. 
 
Expedieras 
Akten 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 84 
 
Årsredovisning för kommunalförbundet Medelpunkten 2020 
Dnr KSFD 2021/99 
 
Sammanfattning 
Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004 och är ansvarig för 
medlemskommunernas hjälpmedelsförsörjning. Åstorps kommun har 
mottagit årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Medelpunkten 
tillsammans med EY:s granskning av årsredovisningen och 
revisionsberättelse. Direktionen för Medelpunkten har godkänt 
årsredovisningen och sänt över den till medlemskommunerna.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 92 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 102 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, kanslichef, 2021-04-08 
Årsredovisning kommunalförbundet Medelpunkten 2020 
Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2020 Kommunalförbundet 
Medelpunkten 
Revisionsberättelse år 2020 
Protokoll från direktionen 2021-03-23 
 
Jäv 
Isabella Dzanko (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under 
kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Florian Bobocea (S) tjänstgör 
under ärendets behandling. 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att:  

• Att årsredovisning för år 2020 godkänns. 
• Att direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten i sin helhet 

beviljas ansvarsfrihet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) under proposition och finner att 
detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Att årsredovisning för år 2020 godkänns. 
• Att direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten i sin helhet 

beviljas ansvarsfrihet. 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

41(46) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 84, forts. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunalförbundet Medelpunkten 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 85 
 
Revidering av Bildningsnämndens reglemente 
Dnr BiND 2021/45 
 
Sammanfattning 
Kommunen har enligt lag rätt till ersättning från staten för de kostnader som 
uppkommer med anledning av att kommunen tar emot och genomför 
insatser för asylsökande barn och elever. I förordningen som styr rätten till 
ersättning pekas ”kommunen” ut som ersättningsberättigad. Då det är 
bildningsnämnden som ansvarar för kommunens utbildningsinsatser, borde 
samma nämnd få begära ersättning av staten i kommunens namn. För att 
bildningsnämnden ska kunna sättas i kommunens ställe i dessa frågor, 
behöver kommunfullmäktige tilldela nämnden detta ansvar. 
Bildningsnämndens reglemente behöver uppdateras med detta tillägg. 
 
I förslaget föreslås även vissa språkliga förändringar i nämndens 
reglemente. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 93 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 107 
Protokoll från Bildningsnämnden 2021-03-24 § 37 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-04 
Förslag på förändringar i bildningsnämndens reglemente, ändringar i rött 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag  
att tilldela bildningsnämnden ansvar över förordning (2017:193) om statlig 
ersättning för vissa asylsökande m.fl. 
att i övrigt godkänna bildningsnämndens reglemente enligt 
tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) under proposition och finner att 
detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktigebeslut 
att tilldela bildningsnämnden ansvar över förordning (2017:193) om statlig 
ersättning för vissa asylsökande m.fl. 
att i övrigt godkänna bildningsnämndens reglemente enligt 
tjänsteskrivelsens förslag. 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Expedieras 
Akten 
Bildningsnämnden 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 86 
 
Eventuella nyinkomna motioner 
 
Motion (M, L, KD) från Åstorpsalliansen – För en bättre vardag för 
äldre 
Dnr KSFD 2021/110 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M), Hans Sundström (KD), Bodil Hellberg (L), Roger 
Nielsen (M), Mattias Jonsäter (L) och Nils-Göran Nilsson (KD) har för 
Åstorpsalliansen inkommit med en motion med följande att-satser: 

• göra en nulägesanalys vad görs i Åstorps kommun för våra äldre i 
form av aktiviteter (både kommunalt och privata initiativ), 
föreningar, övrigt - för att skapa en bättre vardag för våra äldre. 

• göra intervjuer med äldre i Åstorps kommun, både de som finns på 
våra boenden, har hemtjänst, men även de som ännu ej är beroende 
av bistånd. Här är ett utmärkt forum KPR (våra 
pensionärsföreningar)  

• ta fram en handlingsplan på förslag på aktiviteter med 
kostnadsförslag för att kunna ta beslut i frågan i Kommunfullmäktige 

• att en uppföljning och rapportering sker en gång om året till 
kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- 
och fritidsnämnden. Denna rapportering bör bestå minst av en 
handlingsplan, som visar genomförda och planerade åtgärder som 
berör de äldre invånarna i vår kommun. 

 
Beslutsunderlag 
Motion från Wiveca Andreasson (M), Hans Sundström (KD), Bodil 
Hellberg (L), Roger Nielsen (M), Mattias Jonsäter (L) och Nils-Göran 
Nilsson (KD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen får ställas och skickas till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

Kf § 87 
 
Anmälningar/delgivningar 

- Granskningsrapport om upphandling inom BFAB, Kvidingebyggen, 
BITAB och BUTAB, dnr KSFD 2021/1 

- Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag 
- Beslut från Länsstyrelsen gällande ny ledamot och ny ersättare i 

kommunfullmäktige, 2021-05-06, dnr KSFD 2021/11 
- Redovisning från socialnämnden av ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS, kvartal 1 2021 
- Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, 2021-05-26 i mål 14055-20, 

gällande överklagande av beslut från Kommunfullmäktige 2020-10-
26 § 161, Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att notera handlingarna till protokollet. 
 
Expedieras: 
Akten 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-05-31 
 

FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR  
1. Protokollsanteckning från Åstorpsalliansen § 79 
2. Reservation från Åstorpsalliansen § 80 

 
 
 



                                         

Åstorpsalliansen 
 

Protokollsanteckning - Motion (Åstorpsalliansen) Översyn av chefsavtal och 
rutiner för att förhindra onödigt dyra utköp i framtiden  
 

Åstorpsalliansen har under mandatperioden drivit frågan att i framtiden säkerställa tydliga 
chefsuppdrag och förhindra dyra utköp/överenskommelser. 

Vi anser att det skriftliga exemplet på ”Överenskommelse om uppsägningstid” (som vi 
förstår är ett exempel) är högst olyckligt formulerat. Exemplet löd enligt följande: 

”Om Åstorps kommun utan saklig grund, väljer att avsluta anställningen efter minst 1 år, 
erhåller NN 16 månadslöner.” 

Vi anser att det borde exemplifieras med tex sex, åtta, tio månadslöner, och absolut inte 
över tolv månadslöner. Detta då vi aldrig ska acceptera en överenskommelse över tolv 
månadslöner. Det är så lätt att även ett exempel blir normgivande, därför vill vi förtydliga 
detta med denna protokollsanteckning. 

Vi ska hushålla med våra skattepengar och vi vill göra allt som står i vår makt för att 
minimera kostnaden för dessa utköp/överenskommelser.  

Allt i syfte för att tillvarata våra skattepengar på ett bättre vis för våra medborgare i Åstorps 
kommun! 

 

 

För Åstorpsalliansen i kommunfullmäktige 31 maj 2021 

Wiveca Andreasson (M)               Åsa Holmén (L)  Hans Sundström (KD)     

 

 

 



 
 

Moderaterna och Liberalerna  
Reservation 
2021-05-31 

§ 80 Motion (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med fokus på att få ner            
       sjukskrivningarna 
 
Vi lämnade in denna motion våren 2019 och nu två år senare kommer motionen upp, 
trots att vi ska försöka att besvara motioner inom ett år. Vi uppmärksammade då de 
styrande om att vi behövde arbeta ännu mer med att leva upp till vårt mål att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Vi hade, jämfört med andra jämförbara kommuner, en allt för 
hög nivå på våra sjukskrivningar inom kommunen. Vi lade fram ett antal förslag som 
kommunen kunde använda sig av för att lyckas få ner dessa höga tal. Nu har 
kommunen använt sig av ett flertal av dessa förslag och genomfört dessa och då 
också fått ner sjukskrivningstalen i kommunen. Då är det lite ynkligt att från de 
styrandes sida anse att motionen är besvarad för att de nu har genomfört det vi skrev 
om. Det rätta från de styrande hade varit att behandla motionen skyndsamt, yrka 
bifall på den och sedan genomföra förslagen. Att som nu använda sig av förslagen 
och inte ge de som kommit med förslagen någon som helst ”uppmärksamhet” är 
direkt dåligt. Vi måste kunna vara så ärliga mot varandra att är det något eller flera 
partier som kommer med bra förslag, så genomför då dessa men ge även ”cred” till 
de som föreslog dem. 

Vårt yrkande: 

Bifall till motionen.  

 
Kommunstyrelsen 2021-05-31. 
 
 
Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet. 
 
 
Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) 
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