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Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 29 
mars 2021 klockan 18:30 för behandling av följande ärenden:  
 

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

och plats för protokollets justering 
6. Information från NSR 
7. Eventuella avsägelser/val 
8. Eventuella nyinkomna frågor 
9. Eventuella nyinkomna interpellationer 
10. Godkännande av Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur 

och kollektivtrafik  
11. Internt reglemente för personuppgiftsbehandling 
12. Informationssäkerhetspolicy 
13. Firmatecknare för Åstorp kommun 
14. Eventuella nyinkomna motioner 
15. Anmälningar/delgivningar 

 
Bitten Mårtensson Merih Özbalci 
Ordförande Kommunsekreterare  
 
Kallelsen med handlingarna finns på kommunens webbsida, www.astorp.se/kf 
och på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp från den 22 mars.  
 
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, men beakta följande: 
 
 
Med anledning av rådande situation med covid-19 vill vi betona de allmänna 
rekommendationer som råder i landet och som ni kan läsa mer om på 
www.krisinformation.se  

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

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

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

http://www.astorp.se/kf
http://www.astorp.se/kf
http://www.krisinformation.se/
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För gruppmöten har rum reserverats i Kulturhuset Björnen från klockan 17:30 
enligt följande: 
• För Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet cafeterian 
• För Sverigedemokraterna grupprummet i källaren 
• För Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna stora 

konferensrummet på andra våningen 
 
För detaljer kring grupprum eller om det behövs fler grupprum, kontakta 
kommunkansliet 042-640 13. 
 
Tillhörande bilagor: 
Inga extra bilagor 
 
Om ni inte har fått någon av ovanstående bilagor ber vi er kontakta 
kansliavdelningen omgående via telefon 042 – 640 13. Alternativt kan ni 
skicka e-post till kommunstyrelseforvaltningen@astorp.se  

mailto:kommunstyrelseforvaltningen@astorp.se


 
 

 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-03-29 
Datum för anslagets uppsättande 2021-04- 
Datum för anslagets nedtagande 2021-04- 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
    
    
    

Underskrift Merih Özbalci 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 –  
 

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare  

Merih Özbalci, kanslichef, 
§§  
Jonas Jönsson, 
kommunchef, §§  
 

 

Utses att justera   
Plats och tid  

      
      
      

Sekreterare Merih Özbalci, §§ 27- 
   

 
 
   

     
Ordförande Bitten Mårtensson (S)   

   
 
 
 

  

  

  
      

Justerande   
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 
 

 
Paragraf Ärende 
Kf § 27  Godkännande av kallelse 
Kf § 28  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 29  Information från NSR 
Kf § 30  Eventuella avsägelser/val 
Kf § 31  Eventuella nyinkomna frågor 
Kf § 32  Eventuella nyinkomna interpellationer 
Kf § 33  Godkännande av Familjen Helsingborgs prioriteringar för 

infrastruktur och kollektivtrafik 
Kf § 34  Internt reglemente för personuppgiftsbehandling 
Kf § 35  Informationssäkerhetspolicy 
Kf § 36  Firmatecknare för Åstorp kommun 
Kf § 37  Eventuella nyinkomna motioner 
Kf § 37  Anmälningar/delgivningar 
FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 
 

 

  N
är

va
ro

 

  

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)         
Annica Vink (C)        
Åsa Holmén (L)         
Hans Sundström (KD)        
Ronny Sandberg (S)        
Johan Bergqvist (V)         
Maria Gottschalk (-)        
Jan Karlsson (M)        
Murat Özbalci (C)        
Mattias Jonsäter (L)         
Isabella Dzanko (S)        
Peter Lindberg (SD)         
Martin Sjöström (M)        
Ioana Cimpoeru (S)         
Richard Mattson (SD)        
Joakim Sandberg (M)        
Menaid Nocic (S)         
Sten Hugosson (SD)        
Roger Nielsen (M)        
Lennart Fredriksson (S)        
Marika Lindberg (SD)        
Othman Al Tawalbeh (S)        
Rolf Lundqvist (SD)         
Gun Friberg (S)        
Marcus Möller (SD)         
Dafina Lugici (S)        
Anna-Lena Olsson (SD)         
Anton Holmberg (SD)        
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.         
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf.        
Bitten Mårtensson (S) ordf.         
        

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  
och ersättare samt omröstningsbilaga 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 
 

 

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         
Monica Glans        
        
(KD)        
Barbro Nielsen        
Nils-Göran Nilsson        
        
(S)        
Mikael Mårtensson        
Linda-Marie Camper        
Florian Bobocea         
Kerstin Andersson        
Richard Ridwall        
        
(V)        
Gunilla Pellinen        
Sven Ohlsson        
        
(SD)        
Jan Hennicks (-)        
Glehn Edman        
Tony Wiklander        
Harri Rosqvist        
Conny Prisell        
        
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 
 

Kf § 27 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
16 mars 2021 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 19 mars 2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 
 

Kf § 28 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 
 

Kf § 29 
 
Information från NSR 
 
Sammanfattning 
Nordvästra Skånes Renhållning kommer till kommunfullmäktiges 
sammanträde för att informera om taxeförändringar. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 
 

Kf § 30 
 
Eventuella avsägelser/val 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 
 

Kf § 31 
 
Eventuella nyinkomna frågor 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

10(17) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 
 

Kf § 32 
 
Eventuella nyinkomna interpellationer  
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 
 

Kf § 33 
 
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 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-03-03 § 49 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Expedieras 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

MECI
Start av ärende



^
<

M
<»

ÅSTORP

Kommunstyrelsen 21(29)

PROTOKOLL
2021-03-03

Ks §49

Godkännande av Familjen Helsingborgs prioriteringar for infrastruktur
och kollektivtrafik
DnrKSFD2021/18

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

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



<»
»w

f.\<
<»

ÅSTORP

Kommunstyrelsens
Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-02-17

KsAu § 40

Godkännande av Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur
och kollektivtrafik
DnrKSFD2021/18

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
Tjänsteskri velse 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 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
godkänna Familjen Helsingborgs föreslagna prioriteringar för infrastruktur
och kollektivtrafik.

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

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Familjen
Helsingborgs föreslagna prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

^a

Justerand^s signatur Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadsförvaltningen  1(2) 

Plankontoret 
 

 

 

 

 

Ina, Andersson 
Planarkitekt 
042-640 81  
ina.andersson@astorp.se 
 

 

Kommunstyrelsen 
 
Beslut om 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.  
 
Förslag till beslut 
Godkännande av Familjen Helsingborgs föreslagna prioriteringar för infrastruktur och 
kollektivtrafik. 
 
Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse Ina Andersson, daterad 2021-02-02. 
2. Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik, 2021-

01-14.  
3. Protokoll från Familjen Helsingborgs styrelsemöte, daterat 2020-12-04. 

 
Ärendet 
Familjen Helsingborg har sammanfattat de prioriterade satsningar på 
transportinfrastruktur som vi tillsammans driver regionalt, nationellt och internationellt. 
Prioriteringarna tar utgångspunkt i Greater Copenhagens trafikcharter, Skånebilden och 
Familjen Helsingborgs strukturplan samt underlag framtagna genom Familjen 
Helsingborgs samarbeten med Region Skåne och Skånetrafiken.  
 
Prioriteringarna revideras vart fjärde år med syfte att vara ett underlag till nationella och 
regionala planer och trafikförsörjningsprogram. Underlaget har tagits fram av Familjen 
Helsingborgs nätverk för infrastruktur och kollektivtrafik och alla medlemskommuner har 
informerats om innehållet. 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-02-02 
Version  1 



Samhällsbyggnadsförvaltningen  2(2) 

Plankontoret 
 

Tillsammans med övergripande strategier för infrastruktur och kollektivtrafik i Familjen 
Helsingborgs strukturplan skapar de prioriterade satsningarna stort värde för Sverige och 
Greater Copenhagen samt bidrar till att både nationella och regionala miljö- och 
utvecklingsmål uppnås. En stark och långsiktig satsning på transportinfrastruktur samt 
investering i fordon och robusta trafikupplägg är nödvändigt för en hållbar utveckling och 
ett hållbart samhälle i framtiden. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Med en tydlig prioritering för utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur kan 
samhällsplaneringen bättre möta dagens och framtidens behov, däribland barns behov.  
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
 
Ina Andersson 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 



 

Johan Lindberg 

johan.lindberg@familjenhelsingborg.se 

 

Familjen Helsingborgs prioriteringar 

för infrastruktur och kollektivtrafik 

Familjen Helsingborg har sammanfattat de prioriterade satsningar på transportinfrastruktur som vi 

tillsammans driver regionalt, nationellt och internationellt. Prioriteringarna tar utgångspunkt i Greater 

Copenhagens trafikcharter, Skånebilden och Familjen Helsingborgs strukturplan samt underlag framtagna 

genom Familjen Helsingborgs samarbeten med Region Skåne och Skånetrafiken. Prioriteringarna revideras 

vart fjärde år med syfte att vara ett underlag till nationella och regionala planer och trafikförsörjnings-

program. Underlaget har tagits fram av Familjen Helsingborgs nätverk för infrastruktur och kollektivtrafik 

och alla medlemskommuner har informerats om innehållet. 

Tillsammans med övergripande strategier för infrastruktur och kollektivtrafik i Familjen Helsingborgs 

strukturplan skapar de prioriterade satsningarna stort värde för Sverige och Greater Copenhagen samt 

bidrar till att både nationella och regionala miljö- och utvecklingsmål uppnås. En stark och långsiktig 

satsning på transportinfrastruktur samt investering i fordon och robusta trafikupplägg är nödvändigt för 

en hållbar utveckling och ett hållbart samhälle i framtiden. 

Beslutsprocessen: 

 7 oktober, Familjen Helsingborgs styrelse, presentation av innehåll och produkt. 

 4 december, Familjen Helsingborgs styrelse, beslut om innehåll inför beslut i respektive kommun. 

 Våren 2021, respektive medlemskommun, beslut att ställa sig bakom prioriteringarna. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från Familjen Helsingborgs styrelse samt inlämnad reservation. 

 Prioriteringarna presenteras i en storymap som du når via länken: 

https://storymaps.arcgis.com/stories/c3ff50ebd0f9400e821eb936296c8d81 

Följande rubriker finns i underlaget kring prioriteringarna: Nationell plan 2018-2029, 

Järnvägsinfrastruktur, Väginfrastruktur, Tågtrafik, Busstrafik, Flygplats, Cykelinfrastruktur, 

Samverkan. 

 

När beslut tagits skickas protokollsutdrag till info@familjenhelsingborg.se 

https://storymaps.arcgis.com/stories/c3ff50ebd0f9400e821eb936296c8d81
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familjen helsingborg.se 
 

 

 

 

 

Familjen Helsingborgs prioriteringar 

för infrastruktur och kollektivtrafik 

  

2021-01-14 
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familjen helsingborg.se 
 

Inledning 
Familjen Helsingborg är motorn i norra delen av 

Öresundsregionen med förbindelser till Stockholm, 

Danmark och Norge. Vi är 360 000 invånare fördelat på 

11 kommuner med en fjärdedel av Skånes arbetsplatser. 

Europavägarna E4, E6 och E20 passerar genom Familjen 

Helsingborg och utgör tillsammans med Västkustbanan, 

Skånebanan, Söderåsbanan och Rååbanan stommen i vårt 

transportsystem. Helsingborgs hamn är en av Sveriges 

största hamnar och betydande hamnverksamhet finns 

även i Landskrona och Höganäs. Ängelholm Helsingborg 

airport säkerställer god tillgänglighet till Stockholm och 

andra regioner. Med våra nationella och internationella 

kopplingar är vi en viktig del i Greater Copenhagen där vi 

genom ett bra samarbete mellan Skåne och östra 

Danmark vill skapa tillväxt och konkurrenskraft till nytta 

för regionens 4,3 miljoner invånare. 

Vi står inför stora förändringar i framtiden, det gäller för oss som för övriga delar av Europa. För att möta 

utmaningarna krävs god planering och vilja till förändring. Den infrastruktur som finns idag måste 

underhållas, förstärkas samt inte minst användas mer effektivt och hållbart eftersom den till stor del även 

utgör framtidens infrastruktur. Men det krävs också nya investeringar och satsningar. 

Vi i Familjen Helsingborg lyfter här fram de prioriterade satsningar på transportinfrastruktur som vi 

tillsammans driver regionalt, nationellt och internationellt. Prioriteringarna tar utgångspunkt i Greater 

Copenhagens trafikcharter, Skånebilden och Familjen Helsingborgs strukturplan samt underlag framtagna 

genom Familjen Helsingborgs samarbeten med Region Skåne och Skånetrafiken. Prioriteringarna 

revideras vart fjärde år med syfte att vara ett underlag till nationella och regionala planer och 

trafikförsörjningsprogram.  

Tillsammans med övergripande strategier för infrastruktur och kollektivtrafik i Familjen Helsingborgs 

strukturplan skapar de prioriterade satsningarna stort värde för Sverige och Greater Copenhagen samt 

bidrar till att både nationella och regionala miljö- och utvecklingsmål uppnås. En stark och långsiktig 

satsning på transportinfrastruktur samt investering i fordon och robusta trafikupplägg är nödvändigt för 

en hållbar utveckling och ett hållbart samhälle i framtiden. 
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Nationell plan 2018-2029 
I gällande nationell plan för transportsystemet perioden 2018-2029 pekas fem objekt ut inom Familjen 

Helsingborgs geografiska område. Dessa fem objekt är planerade samt helt eller delvis finansierade inom 

ramen för nationell plan åren 2018-2029. Det är av största vikt för Familjen Helsingborg, Skåne och södra 

Sverige att dessa fem objekt finansieras och genomförs inom nästa period för nationell plan för 

transportsystemet.  

 

Västkustbanan, dubbelspår Ängelholm-Maria   

Vårt mål: Att dubbelspårsutbyggnad längs Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria station 

genomförs enligt gällande nationell plan för transportsystemet med trafikstart senast december år 2023. 

 

Västkustbanan, dubbelspår Maria-Helsingborg C 

Vårt mål: Att dubbelspårsutbyggnad längs Västkustbanan mellan Maria station och Helsingborg C 

genomförs enligt gällande nationell plan för transportsystemet med byggstart senast år 2027. 

 

Söderåsbanan, persontrafik Åstorp-Malmö 

Vårt mål: Att utbyggnad av Söderåsbanan och de nya stationerna i Billesholm, Kågeröd och Svalöv 

genomförs enligt gällande nationell plan för transportsystemet, samt avsiktsförklaring gällande trafikering 

mellan berörda parter med trafikstart senast december år 2021. 

 

Skånebanan, 160 km/h Åstorp-Hässleholm 

Vårt mål: Att upprustning av Skånebanan mellan Åstorp och Hässleholm till 160 km/h genomförs enligt 

gällande nationell plan för transportsystemet med färdigställande senast december år 2022. 

 

Skånebanan, partiellt dubbelspår Klippan-Hyllstofta 

Vårt mål: Att utbyggnad av partiellt dubbelspår för Skånebanan mellan Klippan och Hyllstofta genomförs 

enligt gällande nationell plan för transportsystemet med byggstart senast år 2024 och färdigställande senast  

år 2027. 

 

Figur 1 - Objekt i nationell plan 2018-2029 
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Järnvägsinfrastruktur 
Utöver de fem järnvägsobjekten som är utpekade i nationell plan för transportsystemet prioriterar 

Familjen Helsingborg ett antal andra järnvägsobjekt. Dessa objekt är avgörande för att säkerställa dagens 

behov samt för att möta framtidens utmaningar avseende efterfrågan på kapacitet, robusthet och 

minskade restider för kollektivtrafiken och godstrafiken.  

 

Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör 

Varför: En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en förutsättning för en fullt integrerad 

och funktionell Öresundsregion samt för att möta transportbehovet när Fehmarn Bält-förbindelsen 

öppnar. Den fasta förbindelsen skapar kraftigt förbättrad tillgänglighet och bidrar därmed till ökad tillväxt 

och till att vidga arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Verksamheter och företag ges ökad tillgång på 

arbetskraft och marknadsunderlag för tjänster och handel jämfört med idag. En fast förbindelse ökar 

kapaciteten och redundansen i transportsystemet och avlastar därmed Öresundsbron och väg E6/E20. 

Vårt mål: Att en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör pekas ut i nationell plan för transportsystemet 

samt att svenska och danska regeringen fattar beslut om fortsatt utredande och genomförande med 

målsättning om färdigställande senast år 2030. 

   

Västkustbanan, 250 km/h Oslo-Köpenhamn 

Varför: Fullt utbyggt järnvägssystem för 250 km/h i stråket Oslo-Köpenhamn, längs Västkustbanan, 

bidrar starkt till Sveriges och Öresundsregionens utveckling och tillväxt. En viktig satsning för Familjen 

Helsingborgs tillgänglighet till Öresundsregionen och Göteborg samt Oslo.  

Vårt mål: Västkustbanans fortsatta utbyggnad till dubbelspår och anpassning till 250 km/h och att 

sträckan Göteborg-Oslo fortsätter att rustas upp vilket möjliggör trafikering med nya snabba regionaltåg.  

 

Skånebanan, dubbelspår Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad 

Varför: Skånebanan är idag ett av landets mest belastade enkelspår och viktig för både gods- och 

persontransporter. För att garantera kapacitet och robusthet när godsmängderna och persontransporterna 

på järnväg ökar är det av största vikt att Skånebanan på längre sikt byggs ut till dubbelspår. Ett dubbelspår 

innebär minskad restid genom att möjliggöra trafikering med snabba regionaltåg och därmed en möjlighet 

att koppla ihop arbetsmarknadsregionerna i nordvästra och nordöstra Skåne. Tillsammans med 

möjligheten att transportera mer gods på järnväg bidrar de minskade restiderna till fortsatt utveckling och 

tillväxt i hela Skåne.   

Vårt mål: Att Skånebanan etappvis förstärks med partiella dubbelspår på sträckan Helsingborg-

Hässleholm-Kristianstad genom utpekande i nationell plan för transportsystemet.  

 

Skånebanan, hastighetshöjning Kattarp-Åstorp 

Varför: En framtida trafikering med snabba regionaltåg längs Skånebanan på sträckan Helsingborg-

Hässleholm-Kristianstad binder samman nordvästra och nordöstra Skåne samt ökar tillgängligheten till 

framtida höghastighetståg via Hässleholm. För att uppnå attraktiva restider bör de snabba regionaltågen 

trafikera via Västkustbanan, när denna är fullt utbyggd, och Skånebanan Kattarp-Åstorp.  
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Vårt mål: Att en hastighetshöjning längs Skånebanan på sträckan Kattarp-Åstorp pekas ut i nationell plan 

för transportsystemet. 

 

Söderåsbanan, mötesspår Ängelholm-Åstorp 

Varför: Pågatåglinjen Malmö-Åstorp, längs Söderåsbanan, startar i december 2021. En förlängning av 

Pågatågslinjen norrut till Ängelholm kan ge minst en kvarts snabbare restid än dagens busslinje vilket 

skapar mer attraktiva restider i flera intressanta relationer. Kommunerna längs Söderåsbanan får en 

snabbare anslutning till Västkustbanan norrut och ett komplement till Västkustbanan söderut. För att 

Pågatåg Ängelholm-Åstorp inte ska komma i konflikt med godstågstrafiken krävs ett mötesspår mellan 

Ängelholm och Åstorp. 

Vårt mål: Att en utbyggnad av mötesspår på Söderåsbanan mellan Ängelholm och Åstorp pekas ut i 

nationell plan för transportsystemet. 

 

Stickspår Båstad station 

Varför: Pågatåglinjen norrut från Helsingborg, längs Västkustbanan, har i dagsläget Förslöv som 

ändstation för alla turer utom de enstaka turer som når Halmstad. Genom att anlägga ett stickspår norr 

om stationen i Båstad blir det möjligt att förlänga Pågatågslinjen till Båstad utan att påverka 

Västkustbanans kapacitet. Förlängningen möjliggör för resenärer att byta till Öresundståg i Båstad vilket 

ökar tillgängligheten inom den nordvästskånska arbetsmarknadsregionen samt mellan 

arbetsmarknadsregioner i sydvästra Sverige. Tillgängligheten förbättras även för resenärer till och från 

Ängelholm Helsingborg airport. 

Vårt mål: Att en utbyggnad av stickspår norr om Båstad station pekas ut i nationell plan för 

transportsystemet.    

 

Kapacitetsåtgärder Ramlösa station  

Varför: Vid Ramlösa station möts tre järnvägar; Västkustbanan, Rååbanan och Skånebanan i plan. 

Tågtrafiken på alla banorna måste anpassas till varandra för att trafiken till/från Helsingborg ska kunna 

fungera. De flesta av tågen gör dessutom uppehåll på Ramlösa station. Detta påverkar kapaciteten i 

tågsystemet negativt. Störningskänsligheten är hög. Ramlösa station är en allt viktigare punkt i 

transportsystemet för byten till tåg från stads- och regionbussar, men också för biltrafik, cykeltrafik och 

fotgängare. Pendlarparkeringen byggs successivt ut och ny bebyggelse kopplas mot stationen. 

Vårt mål: En utbyggnad av fler plattformar och plattformsspår för resande vid Ramlösa station samt att 

planskildhet mellan Skånebanan och Västkustbanan pekas ut i nationell plan för transportsystemet. 

 

Kapacitetsåtgärder för Pågatåg i attraktiv och robust halvtimmestrafik 

Varför: Pågatågen som stannar på alla stationer utgör stommen i den regionala kollektivtrafiken. 

Satsningar på omfattande halvtimmestrafik på Pågatåglinjerna Helsingborg-Malmö-Trelleborg och Höör-

Malmö-Ystad visar mycket goda resultat. Robust halvtimmestrafik på samtliga Pågatågslinjer är en 

självklarhet för att uppnå uppsatta regionala mål om ökad andel hållbara resor samt minskad sårbarhet vid 

störningar.  
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Vårt mål: Att utbyggnad av kapacitetsåtgärderna nedan pekas ut i nationell plan för transportsystemet. 

 Söderåsbanan, mötesspår mellan Teckomatorp och Kävlinge. 

 Rååbanan, mötesspår i Marieholm. 

 Teckomatorp station, utbyggnad till fyra plattformsspår. 

 Plattformsutbyggnad till dubbel plattform i Perstorp, Gantofta, Vallåkra och Tågarp. 

 Plattformsförlängning till 250m i Barkåkra och Förslöv. 

 Stickspår Båstad station 

 

Spårväg Helsingborg-Höganäs (på lång sikt) 

Varför: En regional spårväg i stråket Höganäs-Helsingborg ger en pålitlig och tydlig kollektivtrafik med 

kapacitet att transportera långt fler passagerare än med buss. Det är en förutsättning för att hantera 

framtidens efterfrågan på kollektivtrafik i stråket och för fortsatt utveckling och tillväxt i Familjen 

Helsingborg. Spårvägen skapar dessutom förutsättningar för en attraktiv stadsutveckling genom minskad 

trängsel, minskat buller samt färre luftföroreningar och vibrationer.  

Vårt mål: På sikt en utbyggnad av regional spårväg i stråket Helsingborg-Höganäs. 

 

 

Figur 2 - Järnvägsinfrastruktur 
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Väginfrastruktur 
Vägtransportsektorn går mot en omställning till fossilfria transporter av både människor och gods. För att 

möta dagens och framtidens efterfrågan på trafiksäkerhet, kapacitet och robusthet för både kollektiva och 

individuella transporter prioriterar Familjen Helsingborg ett antal vägobjekt. Utöver dessa prioriteringar 

arbetar Familjen Helsingborgs kommuner aktivt med trimning och utveckling av viktiga stråk genom 

regionala transportinfrastrukturplanens potter för trafiksäkerhet och kollektivtrafik.  

 

Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör 

Varför: En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en förutsättning för en fullt integrerad 

och funktionell Öresundsregion samt för att möta transportbehovet när Fehmarn Bält-förbindelsen 

öppnar. Den fasta förbindelsen skapar kraftigt förbättrad tillgänglighet och bidrar därmed till ökad tillväxt 

och till att vidga arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Verksamheter och företag ges ökad tillgång på 

arbetskraft och marknadsunderlag för tjänster och handel jämfört med idag. En fast förbindelse ökar 

kapaciteten och redundansen i transportsystemet och avlastar därmed Öresundsbron och väg E6/E20. 

Vårt mål: Att en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör pekas ut i nationell plan för transportsystemet 

samt att svenska och danska regeringen fattar beslut om fortsatt utredande och genomförande med 

målsättning om färdigställande senast år 2030. 

 

Väg E6, ökad framkomlighet och trafiksäkerhet 

Varför: Väg E6 genom Skåne är en av landets mest trafikerade motorvägar och en viktig pulsåder för både 

Sverige och Norge. Väg E6 har en viktig roll för regional arbetspendling och trafiken har under de senaste 

15 åren nästan fördubblats på delar av sträckan. Andelen tung trafik är hög, ofta uppåt 20 %. En stor 

andel är transittrafik som enbart använder väg E6 för vidare färd norrut i Sverige eller mot Norge. 

Sträckan Helsingborg-Malmö har ett strategiskt läge för lager- och logistikverksamhet och det har under 

de senaste tio åren skett många nyetableringar och utökningar. Ökad e-handel och en ökande globalisering 

kommer sannolikt förstärka denna trend. 

Vårt mål: Att framkomligheten och trafiksäkerheten längs väg E6 på sträckan Helsingborg-Malmö ökas i 

enlighet med fyrstegsprincipen. 

 

Väg E6, trafikplats Ängelholm/Helsingborg airport 

Varför: Ängelholm Helsingborg Airport är viktig för Familjen Helsingborgs tillgänglighet till omvärlden 

och en förutsättning för fortsatt utveckling och tillväxt för näringsliv och arbetsmarknad. En ny trafikplats 

på väg E6/E20 med anslutning till flygplatsen stärker tillgängligheten till flygplatsen och möjliggör 

effektivare anslutning med kollektivtrafikförbindelser från Helsingborg och övriga orter i Familjen 

Helsingborg. 

Vårt mål: Att en ny trafikplats på väg E6/E20 med anslutning till Ängelholm Helsingborg Airport pekas 

ut i nationell plan för transportsystemet. 
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Väg 21 Klippan-Hyllstofta 

Varför: Väg 21 är en viktig förbindelse i öst-västlig riktning i norra Skåne och har idag god vägstandard 

med 2+1 körfält längs stora delar av sträckan Åstorp-Kristianstad. Trafikverket har klassificerat väg 21 

som ett funktionellt prioriterat vägnät för godstransport samt dagliga och långväga personresor med bil. 

För att färdigställa väg 21 till ett trafik- och kapacitetssäkert stråk med god framkomlighet, robusthet och 

trafiksäkerhet krävs 2+1 körfält längs den återstående sträckan mellan Klippan och Hyllstofta. Sträckan är 

utpekad som brist i regional transportinfrastrukturplan 2018-2029. 

Vårt mål: Att utbyggnad av väg 21 längs sträckan Klippan-Hyllstofta enligt genomförd åtgärdsvalsstudie 

pekas ut i regional transportinfrastrukturplan alternativt genomförs inom ramen för nationellt bidrag för 

mötesseparering. 

 

Väg 109 Ekeby-Kågeröd 

Varför: En brist i norra Skånes transportsystem är avsaknad av attraktiva öst-västliga stråk. Ett stråk i 

förlängningen av väg 109 från Helsingborg till Kågeröd stödjer flera funktioner i transportsystemet. En 

förbättrad vägförbindelse i stråket ger förutsättning för attraktiv kollektivtrafik och tillgång till 

kopplingspunkter mellan olika trafikslag som till exempel den nya stationen för Pågatåg på Söderåsbanan i 

Kågeröd. Det ger även möjlighet till överflyttning av rekreationsresor från bil till kollektivtrafik.  

  

Vårt mål: Att utbyggnad av väg 109 längs sträckan Ekeby-Kågeröd enligt genomförd åtgärdsvalsstudie 

pekas ut i regional transportinfrastrukturplan. 

 

Väg 111 Höganäs-Helsingborg 

Varför: Väg 111 förbinder Höganäs och Helsingborg samt orterna däremellan. Stråket ingår i det 

funktionellt prioriterade vägnätet och är mycket viktigt för arbetspendlingen som en av de starkaste 

pendlingsströmmarna i Skåne. Den stora mängden bilpendlare i rusningstrafik innebär att det i dagsläget 

uppstår flödestoppar under för- och eftermiddag, vilket i sin tur medför problem med framkomligheten 

för samtliga trafikantgrupper. Väg 111 är mellan Helsingborg och Höganäs ett utpekat stråk för Regionalt 

superbusskoncept. 

Vårt mål: Att framkomligheten och trafiksäkerheten längs väg 111 ökas i enlighet med fyrstegsprincipen 

samt att åtgärder för att uppnå regionala superbusskonceptets målstandard ska genomföras så snart som 

möjligt. 

 

Väg 13 Ängelholm-Klippan-Ljungbyhed 

Varför: Väg 13 utgör ett viktigt vägstråk mellan nordvästra Skåne och mellersta Skåne samtidigt som 

vägen är bitvis smal med många kurvor och anslutande vägar. Mellan Ängelholm och Klippan utgör väg 

13 en länk till och från väg E4 vilket bidrar till att området är attraktivt för verksamhetsetableringar. 

Genom Klippan är väg 13 samförlagd med väg 21 men tidigare utredningar visar på en möjlig sträckning 

från trafikplats Skåningstorp mot Ljungbyhed i en sträckning söder om Klippan. Området mellan Klippan 

och Ljungbyhed angränsar till Söderåsens fina rekreationsmiljöer vilket måste beaktas i utredningsskedet.  

Vårt mål: Att en åtgärdsvalsstudie genomförs för väg 13 Ängelholm-Klippan-Ljungbyhed senast år 2025. 
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Väg 17 Landskrona-Eslöv 

Varför: Väg 17 förbinder Eslöv och Landskrona. Stråket klassas av Trafikverket som funktionellt 

prioriterat vägnät för kollektivtrafik, godstrafik samt dagliga och långväga personresor med bil. Stråket har 

förutsättningar att fungera som en del av en extern ringlinje som avlastar Malmö/Lund från genomgående 

fordonstrafik. Sträckan är utpekad som brist i regional transportinfrastrukturplan 2018-2029. 

Vårt mål: Att en åtgärdsvalsstudie genomförs för väg 17 Landskrona-Eslöv senast år 2025. 

 

Väg 21/Skånebanan genom Perstorp 

Varför: Väg 21 är en viktig förbindelse i öst-västlig riktning i norra Skåne. Trafikverket har klassificerat 

väg 21 som ett funktionellt prioriterat vägnät för godstransport samt dagliga och långväga personresor 

med bil. Skånebanan är den viktigaste järnvägsförbindelsen i norra Skåne i öst-västlig riktning. Skånebanan 

binder samman arbetsmarknaderna i nordvästra och nordöstra Skåne och säkerställer god tillgänglighet 

inom Familjen Helsingborg.  

 

Både väg 21 och Skånebanan passerar genom de centrala delarna av Perstorp vilket innebär god 

tillgänglighet till orten Perstorp men även lokala barriäreffekter. För att underlätta fortsatt ortsutveckling 

behöver utmaningar och möjliga åtgärder studeras med fokus i och kring stationsområdet i centrala 

Perstorp.  

Vårt mål: Att en åtgärdsvalsstudie genomförs för väg 21 och Skånebanan genom Perstorp med fokus på 

stationsområdet senast år 2022. 

 

Väg 108 Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed 

Varför: Väg 108 utgör ett viktigt alternativ till väg E6 som nord-sydlig koppling mellan Trelleborg och 

Örkelljunga. Stråket kopplar samman tätorter och större verksamheter i östra delen av Familjen 

Helsingborg. Idag finns stora brister i trafiksäkerhet eftersom vägen berörs av anslutande vägar och 

mindre samhällen. Att rusta upp väg 108 och samtidigt införa en ny busslinje i stråket Örkelljunga-

Perstorp-Ljungbyhed skapar nya pendlingsmöjligheter från Familjen Helsingborg till Malmö, Lund och 

resten av Öresundsregionen. Sträckan är utpekad som brist i regional transportinfrastrukturplan 2018-

2029. 

Vårt mål: Att en åtgärdsvalsstudie genomförs för väg 108, Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed senast år 

2023. 
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Figur 3 - Väginfrastruktur 
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Flygplats 
Ängelholm Helsingborg airport 

Varför: Ängelholm Helsingborg airport säkerställer Familjen Helsingborgs tillgänglighet till Stockholm, en 

resrelation som idag saknar konkurrenskraftiga alternativ. Genom ett aktivt hållbarhetsarbete tillsammans 

med flygbranschen har flygplatsen på sikt potential att erbjuda fossilfri tillgänglighet till Stockholm och 

andra regioner och internationella destinationer.  

Ängelholm Helsingborg airport skapar stark attraktionskraft för nyetableringar och rekryteringar inom 

Familjen Helsingborgs näringsliv. Dagliga avgångar till och från Stockholm möjliggör arbetspendling och 

affärsmässiga samarbeten samt tillgång till ytterligare destinationer via byte på Arlanda eller Bromma 

airport.  Flygplatsen är en nödvändighet för turism- och besöksnäringen i Familjen Helsingborg och är en 

förutsättning för fortsatt regional utveckling.  

Vårt mål: En flygplats som bär sina egna kostnader och erbjuder ett fossilfritt inrikesflyg till flera regioner 

och utvalda internationella destinationer.  
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Tågtrafik 
För att uppnå nationella och regionala mål om ökad marknadsandel för kollektivtrafiken, tillgänglighet till 

tillväxtmotorer och regionala kärnor samt minskade klimatutsläpp prioriterar Familjen Helsingborg fem 

konkreta satsningar avseende tågtrafik. Dessa satsningar är avgörande för att möta framtidens efterfrågan 

på hållbara transporter och ökat resande med kollektivtrafiken. 

 

Göteborg-Köpenhamn, halvtimmestrafik Västkustbanan år 2024 

Varför: Öresundståglinjen längs Västkusten har cirka 20 000 resande per vardag som berör sträckan 

Lund-Halmstad. Öresundstågslinjen trafikeras i grunden med timmestrafik på linjen Malmö-Helsingborg-

Halmstad-Göteborg. Därutöver körs uppåt två insatsturer per högtrafiktimme mellan Malmö och 

Helsingborg, samt en insatstur per högtrafiktimme mellan Halmstad och Göteborg. Utbyggnaden till 

dubbelspår på Västkustbanan Ängelholm-Maria gör det möjligt att utöka utbudet även på sträckan 

Helsingborg-Halmstad. 

Vårt mål: Att Öresundståglinjen Göteborg-Köpenhamn får halvtimmestrafik längs hela sträckan, senast 

december 2024, när dubbelspåret på Västkustbanan sträckan Ängelholm-Maria är klart. 

 

Helsingborg-Åstorp-Hässleholm-Kristianstad, snabbare tågförbindelse längs Skånebanan 

Varför: Skånebanan mellan nordvästra och nordöstra Skåne trafikeras av en grundläggande Pågatåglinje, 

som har halvtimmestrafik i högtrafik. Pågatågen stannar på alla stationer längs sträckan och har som 

huvudsakliga syfte att ge alla berörda orter tillgänglighet med attraktiv tågtrafik. Det finns stor potential i 

att knyta ihop nordvästra och nordöstra Skåne med snabbare tågtrafik. Förutom en ökad tillgänglighet till 

fler arbetsmarknader är Hässleholm dessutom en bytespunkt för resor mot Stockholm, vars betydelse 

kommer att öka med en eventuell utbyggnad av höghastighetsjärnväg. 

Vårt mål: Att trafikering med snabba regionaltåg pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogrammet 

och regional tågstrategi med trafikstart när Västkustbanan och Skånebanan har tillräcklig kapacitet och 

standard. 

 

Ängelholm-Åstorp, Pågatågstrafik på Söderåsbanan  

Varför: Söderåsbanan mellan Åstorp och Malmö öppnar för persontrafik 2021 vilket ökar möjligheterna 

för hållbart resande i Familjen Helsingborg och övriga Skåne. En anpassning av Söderåsbanans norra del, 

Ängelholm-Åstorp, för persontrafik ökar dessa möjligheter ytterligare samt bidrar till ökad tillgänglighet, 

kapacitet och pålitlighet i det regionala kollektivtrafiksystemet. Kommunerna längs Söderåsbanan får en 

snabbare anslutning till Västkustbanan norrut och ett komplement till Västkustbanan söderut. 

Vårt mål: Att persontrafik på sträckan Ängelholm-Åstorp pekas ut i det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet och den regionala tågstrategin. 

 

Båstad-Trelleborg, genomgående Pågatågstrafik och uppehåll på samtliga stationer 

Varför: Genom att anlägga ett stickspår norr om stationen i Båstad blir det möjligt att förlänga 

Pågatågslinjen till Båstad utan att påverka Västkustbanans kapacitet. Förlängningen möjliggör för resenärer 

att byta till Öresundståg i Båstad vilket ökar tillgängligheten inom den nordvästskånska 
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arbetsmarknadsregionen samt mellan arbetsmarknadsregioner i sydvästra Sverige. Tillgängligheten 

förbättras även för resenärer till och från Ängelholm Helsingborg airport. 

En förutsättning för att få full utväxling av Pågatågslinjerna i Skåne är uppehåll på samtliga stationer och 

halvtimmestrafik. Vidare kan Pågatågslinjen till Båstad med fördel kopplas ihop med linjen Helsingborg-

Trelleborg till en genomgående linje Båstad-Trelleborg, vilket ger resenärer från stationerna norr om 

Helsingborg möjligheter att resa utan byte mot Malmö, Lund och Landskrona.  

Vårt mål: Att en Pågatågslinje mellan Båstad och Trellegborg med halvtimmestrafik och uppehåll på 

samtliga stationer pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogrammet och den regionala tågstrategin. 

 

Köpenhamn-Maria station, nytt tågkoncept (System 3) 

Varför: Skånetrafiken avser att köpa in nya tåg för att sätta in på sträckan Köpenhamn-Malmö-

Helsingborg. Konceptet kallas System 3 och är planerat att trafikera stationerna Landskrona, Ramlösa och 

Helsingborg C. Ambitionen är att System 3 får halvtimmestrafik morgon och eftermiddag på vardagar, 

samt i timmestrafik övrig tid. System 3 sätts igång tidigast år 2023 med slutstation Helsingborg. För att nå 

uppsatta mål i kollektivtrafiksystemet är det är viktigt att System 3, när det är möjligt, förlängs till Maria 

station för att ytterligare öka tillgängligheten till attraktiv och hållbar kollektivtrafik för norra Helsingborg 

och Höganäs.  

Vårt mål: Att nytt tågkoncept (System 3) på sträckan Köpenhamn-Helsingborg förlängs till Maria station 

så snart detta är möjligt men senast när Västkustbanan sträckan Maria-Helsingborg C är utbyggd till 

dubbelspår. 

 

 

Figur 4 - Tågtrafik 
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Busstrafik 
För att uppnå nationella och regionala mål om ökad marknadsandel för kollektivtrafiken, tillgänglighet till 

tillväxtmotorer och regionala kärnor samt minskade klimatutsläpp prioriterar Familjen Helsingborg 

konkreta satsningar avseende busstrafik. Dessa satsningar bidrar till ökad attraktivitet och konkurrenskraft 

för kollektivtrafiken vilket är en förutsättning för ett hållbart transportsystem. De bidrar dessutom till att 

uppnå det regionala målet om en marknadsandel för kollektivtrafiken på minst 40 % år 2030. Samtliga 

åtgärder kan förverkligas i närtid och vårt mål är att de ska genomföras snarast alternativt tas upp i nästa 

regionala trafikförsörjningsprogram. 

 

Genomförande av regionalt superbusskoncept 

Varför: Helsingborg-Höganäs och Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd saknar idag järnvägsförbindelser 

men är trots det två av Skånes starkaste pendlingsstråk. Införande av regionalt superbusskoncept med 

ökad kapacitet och framkomlighet är en förutsättning för att kollektivtrafik ska vara ett konkurrenskraftigt 

alternativ till bilen i dessa stråk.  

Vårt mål: Införande av regionalt superbusskoncept på sträckan Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd samt 

på sträckan Helsingborg-Höganäs senast år 2022. 

 

”R-nät” med ett taktfast och ordentligt utbud på de 14 största regionbusslinjerna 

Varför: På Själland har en satsning på ett regionalt linjenät, ”R-net”, med fyra tåglinjer och tio regionala 

busslinjer, som förbinder större orter, lett till ökat kollektivt resande. Det är möjligt att uppnå ett ”R-nät” i 

Familjen Helsingborg också, med Pågatåglinjer och regionbusslinjer som kör taktfast med ordentliga 

öppettider. För busslinjerna är det viktigt med tydliga linjedragningar och god framkomlighet samt minst 

halvtimmestrafik och för vissa linjer kvartstrafik.  

För att bidra till målet om ökad marknadsandel för kollektivtrafiken bör alla regionbusslinjer som har 

minst 200 000 resande per år få ett ökat turutbud. I Familjen Helsingborg innebär detta att 14 

regionbusslinjer har förutsättningar för ökat turutbud varav nio linjer tillsammans med Pågatågstrafiken 

kan utgöra ett nordvästskånskt R-nät.  

Vårt mål: Ett ökat turutbud på de 14 största regionbusslinjerna i Familjen Helsingborg varav nio av dessa 

bör ingå i ett taktfast R-nät tillsammans med Pågatågstrafiken.  

 

Helsingborg-Rydebäck, elektrifiering av linje 219 

Varför: Den övergripande inriktningen är att Skånes kollektivtrafik ska bli klimatneutral. Inriktningen är 

att all tågtrafik ska köras med förnybar el märkt med Bra Miljöval. Regionbusstrafiken ska drivas med 

förnybar el märkt med Bra Miljöval, med biogas eller med vätgas.  

Linje 219, Helsingborg-Rydebäck, är Familjen Helsingborgs tredje största regionbusslinje och har en 

karaktär som liknar en stadsbuss. Linje 219 har en hög beläggning och trafikerar ett attraktivt stråk vilket 

innebär potential för hög energieffektivitet vid elektrifiering.  

Vårt mål: Att linje 219, Helsingborg-Rydebäck, blir Skånes första eldrivna Regionbusslinje, som ett steg 

mot att uppnå målet om minskade klimatutsläpp. Bör genomföras redan år 2022, i samband med förnyat 
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trafikavtal.  

 

Ängelholm-Höganäs, snabbare bussförbindelse 

Varför: Restiden på 45 minuter med regionbuss 225 mellan Ängelholm och Höganäs är inte ett attraktivt 

alternativ till bilen mellan de två kommunerna. En snabbare regionbussförbindelse mellan Ängelholm och 

Höganäs utmed väg 112 kan reducera restiden till under 30 minuter samtidigt som befintlig linje 225 

säkerställer tillgängligheten för de mindre orterna i stråket. En snabb regionbuss ger förutsättningar för 

ökat kollektivt resande i stråket och möjliggör nya pendlingsrelationer.   

Vårt mål: Att en ny regionbusslinje med färre stopp och genare linjesträckning i stråket Ängelholm-

Höganäs pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogrammet som komplement till dagens linje 225.  

 

Ängelholm/Helsingborg Airport-Barkåkra, bussförbindelse 

Varför: Idag kör en stor andel resenärer bil till och från Ängelholm Helsingborg Airport eftersom utbudet 

med kollektivtrafik är begränsat. För att säkerställa Familjen Helsingborgs och norra Skånes tillgänglighet 

till flygplatsen med kollektivtrafik krävs satsningar på en bussförbindelse från Barkåkra station.  

Vårt mål: Att en bussförbindelse från Ängelholm eller Barkåkra station till Ängelholm Helsingborg 

Airport införs snarast. 

 

Örkelljunga-Lund, bussförbindelse 

Varför: En ny regionbusslinje på sträckan Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed-Kävlinge-Lund skapar ett 

starkt kollektivtrafikstråk i nord-sydlig riktning i områden som inte är aktuella för spårtrafik. 

Regionbusslinjen skapas med tydliga kopplingar till Pågatåg i Perstorp, Klippan och Kävlinge. Det bidrar 

till nya pendlingsmöjligheter i områden med svag kollektivtrafik. 

Vårt mål: Att en regionbusslinje på sträckan Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed-Kävlinge-Lund pekas ut i 

det regionala trafikförsörjningsprogrammet 

 

Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd, genomgående bussförbindelse 

Varför: Skånes Fagerhult och Åsljunga är bland de tätorter som har sämst tillgänglighet till Helsingborg då 

resande i dessa relationer tvingas till ett byte i Örkelljunga. SkåneExpressen 10 gick tidigare genomgående 

Helsingborg-Markaryd, men delades upp när dubbeldäckare introducerades. SkåneExpressen 10 samt linje 

521 Örkelljunga-Markaryd har båda ineffektiva omloppstider. Genom att slå ihop linjerna rakt av, utan 

andra åtgärder, minskar restiden och tillgängligheten ökar i stråket Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd.  

Vårt mål: Att regionbusslinje 521 slås ihop med SkåneExpressen 10 så snart det är möjligt.  

  

Jonstorp-Helsingborg, direktbuss 

Varför: Dagens bussförbindelser mellan Jonstorp och Helsingborg inbegriper byte i Höganäs till linje 220 

eller 221 och i vissa reserelationer i Hjälmshult till stadsbuss 3. Bussen är idag inget konkurrenskraftigt 

alternativ till bilen. Samtidigt står arbetspendlingen från Jonstorp till Helsingborg för en betydande del av 

biltrafiken längs väg 1386. Genom införandet av en direktbuss skapas ett hållbart pendlingsalternativ från 

Jonstorp samtidigt som en överföring av bilresor till kollektivtrafiken kan bidra positivt till boendemiljön i 
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orter som Mjöhult, Hjälmshult och Allerum. Beroende på linjedragningen inne i Helsingborg kan 

direktbussen också bli ett attraktivt alternativ för pendling från Hjälmshult och Allerum. Dessutom är väg 

111 mellan trafikplats Allerum och trafikplats Brohult hårt belastad. En direktbuss kan i viss mån bidra till 

avlastning. 

Vårt mål: Att en direktbuss mellan Jonstorp-Helsingborg pekas ut i det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet.  

 

Helsingborg-Bårslöv-Ekeby, effektivare trafikering 

Varför: Stråket Helsingborg-Bårslöv-Ekeby trafikeras idag av två regionbusslinjer. Båda linjerna körs idag i 

en slinga genom Ekeby. De båda linjerna har olika uppehållsbild och flera hållplatser ligger nära varandra. 

En översyn av trafikeringen i stråket har potential att leda till en effektivare, snabbare och tydligare 

trafikering till nytta för de ca 1500 dagliga resenärerna i stråket.   

Vårt mål: Att en översyn av trafikeringen Helsingborg-Båslöv-Ekeby leder till införande av en effektivare 

trafikering med potential att öka kollektivtrafikresandet i stråket.  

 

 

Figur 5 - Busstrafik 
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Cykel 
Familjen Helsingborgs kommuner prioriterar tillsammans satsningar för att uppnå säkra och gena 

cykelförbindelser mellan huvudorterna samt attraktiva leder för rekreativ cykling. Ett sammanhängande 

nät av cykelleder för pendling kompletterat med tre rekreativa cykelleder pekas ut och behoven för att 

färdigställa detta tydliggörs som inspel till regionala cykelvägsplanen samt till kommunernas egna 

cykelplaner. De utpekade näten innehåller befintliga cykelvägar, planerade åtgärder inom regionala 

cykelvägsplanen eller kommunala cykelplaner samt utpekade brister för kommunerna att arbeta vidare 

med tillsammans med Region Skåne och Trafikverket. Cykelvägnätet innehåller även kopplingar till 

angränsande kommuner och regioner utanför Familjen Helsingborg. Cykelvägnätet samt dess planerade 

åtgärder och brister redovisas i kartan.  

 

 

Figur 6 - Cykelinfrastruktur 
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Samverkan 
Vi i Familjen Helsingborg har i bred samverkan mellan våra 11 kommuner tagit fram de prioriteringar vi 

tillsammans driver regionalt, nationellt och internationellt inför den långsiktiga infrastruktur- och 

kollektivtrafikplaneringen. Prioriteringarna revideras vart fjärde år med syfte att vara ett underlag till 

nationella och regionala planer och trafikförsörjningsprogram. För att möta och stärka dessa prioriteringar 

arbetar vi kontinuerligt i Familjen Helsingborgs kommuner med att: 

 Ta med viktiga objekt för den regionala och nationella utvecklingen i våra översiktsplaner. 

 Planera ny bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära läge. 

 Planera tät bebyggelse vid stationer. 

 Underlätta byten vid stationer och hållplatser samt arbeta efter ett hela resan-perspektiv. 

 Stärka parkeringsmöjligheter för bil och cykel i stationsnära läge. 

 Tillgänglighetsanpassa hållplatser. 

 Planera och bygga bra infrastruktur för gång och cykel. 

 

I Familjen Helsingborg utvecklar vi vår stadsbygd tillsammans. Vi skapar de bästa förutsättningarna för 

livskvalitet hos invånare och livskraft hos företag. Vi vågar testa nya lösningar och arbetssätt. Känslan 

skapar Familjen Helsingborg. Vi är: Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Perstorp 

Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga. 

 

 

 



                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 



 



 
Inkom till sekretariatet för Familjen Helsingborg 201208 
 
På grund av omflyttning av ärenden under styrelsemötet blev ärendet om prioriteringar för 
infrastruktur och kollektivtrafik §10. 
 
 
 
 
4 december 2020 

 
Reservation i punkt 11 om prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik 
Vi reserverar oss mot den ensidiga prioriteringen av en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör. 

Bakgrunden är  HH-projektets brister i kapacitetspåverkan på järnvägsnätet, på godshantering i såväl 

väg- och järnvägsnätet och restidsvinster för persontrafik på järnväg. Vi anser att frågan om en ny fast 

förbindelse ska utredas enligt fyrstegsprincipen där samtliga alternativ som kan säkra en väsentlig 

kapacitetsförstärkning av järnvägsnätet, bidra till redundans och bidra till en större 

arbetsmarknadsregion måste undersökas. 
Övriga delar i materialet står vi bakom.  

 

Torkild Strandberg  

Kommunstyrelsens ordförande Landskrona 

 

Teddy Nilsson 

Kommunstyrelsens ordförande Svalöv 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 
 

Kf § 34 
 
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 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-03-03 § 51 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
Expedieras 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECI
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 23(29)

PROTOKOLL
2021-03-03

Ks §51

Internt reglemente för personuppgiftsbehandling
Dnr KSFD 2021/31

Sammanfattning
Eftersom kommunstyrelsen och de olika nämnderna är egenhändigt ansvariga
for 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 for 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 (l 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 (l 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

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur (2) Justerand^s signatur

-[7"
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

17(24)

PROTOKOLL
2021-02-17

KsAu § 42

Internt reglemente för personuppgiftsbehandling
DnrKSFD2021/31

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, iimebär detta att
kommunen istället i ett reglemente kan ange vilka nämnder som ska vara
personuppgiftsansvariga för olika behandlingar.

Beslutsunderlag
Internt reglemente för personuppgiftsbehandling
Tjänsteskri velse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-02-10

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfiillmäktige
besluta att godkänna internt reglemente för personuppgiftsbehandling, samt
att

Bilagorna (l och 2) samt punkt 1.4 (definitioner/förklarmgar) 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.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar att godkänna internt
reglemente för personuppgiftsbehandling, samt att

• Bilagorna (l och 2) samt punkt l .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

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

>s3
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/19 

Kommunfullmäktige 
 
Internt reglemente för personuppgiftsbehandling 
Dnr KSFD 2021/19 
 
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, eftersom 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. 
 
Förslag till beslut 
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. de får uppdateras av kanslichefen. 

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

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-02-10 
 
Ärendet 
I framtagande av reglementet har dataskyddsombudet (DSO) deltagit och inte haft 
några invändningar. Det är ett levande dokument som kräver förändringar i takt 
med att verksamheterna förändras, vilket är varför förvaltningen föreslår att 
kanslichefen får delegation på att uppdatera delar av dokumentet allteftersom det 
behövs. Större förändringar behöver dock lyftas upp till kommunfullmäktige för 
beslut.   
 
Beaktande av barnperspektivet 
Även barns uppgifter, som betraktas som extra känsliga, behöver ibland sparas och 
delas mellan PUA och PUB vilket innebär att det är av största vikt att ett 
reglemente finns på plats för att tydliggöra och reglera detta.  
 
 
Expedieras till  
Akten 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
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1 Bakgrund 
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 själv, eftersom 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. 
 
Personuppgiftsansvariga ska ge den nämnd som är personuppgiftsbiträde instruktioner 
avseende personuppgiftsbehandlingen. Om flera nämnder är inblandade i samma 
behandlingar kan ett gemensamt personuppgiftsansvar uppstå. I de fallen ska de 
personuppgiftsansvariga under öppna former fastställa sitt respektive ansvar för att fullgöra 
sina skyldigheter enligt dataskyddsförordningen. 
 
1.1 Syfte med reglementet 
Reglementet är framtaget för att klargöra vilka nämnder som, nämnderna emellan, är 
personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträden för olika behandlingar av 
personuppgifter. 
 
1.2 Kort introduktion till dataskyddsförordningen 
Dataskyddsförordningen syftar till att skydda personers grundläggande fri- och rättigheter 
för personuppgiftsbehandling och det fria flödet av dessa uppgifter inom EU. Huvudansvaret 
för att se till att skyddet upprätthålls ligger på den som eller de som är 
personuppgiftsansvariga (PUA).  
Ett begränsat ansvar kan bäras av ett personuppgiftsbiträde (PUB) om den som är 
personuppgiftsansvarig väljer att anlita ett biträde. Anställda som utför arbete under en 
personuppgiftsansvarig brukar betecknas som medhjälpare och dessa bär normalt inget 
ansvar för personuppgiftsupphandling som de utför åt sin arbetsgivare eller uppdragsgivare. 
 
1.2.1 Principer som ska genomsyra all personuppgiftsbehandling 
I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som kan sägas vara kärnan 
i förordningen, dessa gäller för all personuppgiftsbehandling. Principerna innebär att den 
som är personuppgiftsansvarig: 

• Måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter 
• bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål 
• inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen 
• ska se till att personuppgifterna är riktiga 
• ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs 
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• ska skydda personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till dem och så 
att de inte förloras eller förstörs 

• ska kunna visa att och hur ni lever upp till dataskyddsförordningen 

 
1.2.2 Dataskyddsförordningens syfte 
Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande fri- och 
rättigheter, särskild rätt till skydd av personuppgift.  
Förordningen har även till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av 
personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inte hindras. Andra syften är att 
modernisera gamla dataskyddsdirektivets regler från -95 och att anpassa dessa till det nya 
digitala samhället. 
 
1.2.3 Tillämpningsområde 
Dataskyddsförordningen gäller i princip för alla automatiserad behandling av 
personuppgifter och i vissa fall även manuell behandling av personuppgifter. 
Dataskyddsförordningen gäller för personuppgiftsbehandling som har anknytning till EU eller 
då någon utanför EU erbjuder tjänster och varor till personer inom unionen. Förordningen 
gäller för företag, föreningar, organisationer, myndigheter och privatpersoner.  
 
1.2.4 Personuppgiftsansvarig 
Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas 
och hur denna ska gå till medan personuppgiftsbiträde är den som behandlar 
personuppgifter för den ansvariges räkning. 
 
Många av de skyldigheter som gällt den personuppgiftsansvarige gäller nu även 
personuppgiftsbiträdet. Den som behandlar personuppgifter måste se till att det sker i 
enlighet med dataskyddsförordningen.  
 
Om två eller flera gemensamt bestämmer över en viss behandling är de tillsammans 
personuppgiftsansvariga och måste bestämma sinsemellan vem som är ansvarig för att 
fullgöra de olika skyldigheterna i dataskyddsförordningen.  
 
Personal som arbetar med personuppgifter får enbart behandla personuppgifter enligt 
instruktioner från den personuppgiftsansvarige. 
 
1.2.5 Personuppgiftsbiträden 
Personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation. Ett 
biträde får i sin tur inte anlita annat biträde utan att i förhand få skriftligt tillstånd av den 
personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet måste 
upprätta ett s.k. biträdesavtal. 
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1.3 Instruktioner för hantering av personuppgifter i verksamhetssystem som delas 
mellan olika nämnder, Bilaga 1.  

Ett personuppgiftsbiträde får bara behandla personuppgifter enligt dokumenterade 
instruktioner från den personuppgiftsansvarige nämnden. Om en nämnd ska behandla 
personuppgifter i system för vilka en annan nämnd är personuppgiftsansvarig för ska 
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som finns i Bilaga 1. De 
instruktioner som återfinns i Bilaga 1 syftar till att säkerställa de registrerades fri-och 
rättigheter när en personuppgiftsansvarig nämnd anlitar annan en nämnd för behandling av 
personuppgifter. Instruktionerna i Bilaga 1 syftar även till att uppfylla kraven som ställs upp i 
artikel 28.3 i GDPR. För varje verksamhetssystem som med personuppgifter som delas 
mellan nämnder ska där finnas en ifylld instruktion.  
 
1.4 Definitioner/Förklaringar 
KS = Kommunstyrelsen,  
BMN = Bygg- och miljönämnden,  
SN = Socialnämnden,  
BIN = Bildningsnämnden,  
VN = Valnämnden,  
RN = Räddningsnämnden 
ÖFN = Överförmyndarnämnden 
REV = Revisionen 
KFN = Kultur- och fritidsnämnden 
 
Personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.  
Personuppgiftsansvarig (PUA) Personuppgiftsansvarig, dvs vilken nämnd som är 
huvudansvarig för behandlingen 
Behandling, vilken behandling som gäller i biträdessituationen 
Personuppgiftsbiträde (PUB) Den som utför behandling för personuppgiftsansvariges räkning 
Typ av uppgifter, avser en övergripande beskrivning av vilka personuppgifter som 
behandlingen gäller 
Hanteras enligt, vilka typer av rutiner som finns kring hur biträden får behandla 
personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning 
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Bilaga 1 
Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden för olika behandlingar inom Åstorps 
kommun    

Behandling Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde Typ av uppgifter Hanteras enligt 
Information om 
personal 

KS BIN, BMN, SN, RN, VN Uppgifter om 
anställda i 
hantering av 
personal 

Interna regelverk, 
riktlinjer och 
lagar inom 
området 

Ärendehantering BIN, BMN, SN, RN, VN KS Information om 
ärenden och 
diarieföring 

 

Fakturahantering BIN, BMN, SN, RN, VN KS   
Arkivering BIN, BMN, SN KS  Hanterings-

anvisningar 
Förtroendemanna-
register 

KS BIN, BMN, SN, RN, VN Uppgifter om 
förtroendevalda 
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Bilaga 2 
– Instruktioner för hantering av personuppgifter i verksamhetssystem som delas med en 
eller flera nämnder 
 
Verksamhetssystem:  
XXX 
Personuppgiftsansvarig:  
XXX 
Personuppgiftsbiträde:  
XXX 

 
Bakgrund och syfte  
När ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs 
räkning ska personuppgiftsbiträdests personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med 
instruktionerna i denna bilaga. Instruktionerna anger föremålet, varaktigheten, arten och 
ändamålet, typen av personuppgifter samt kategorier av registrerade som omfattas av 
personuppgiftsbehandlingen. Personuppgiftsbehandlingen får endast utföras enligt den 
personuppgiftsansvarige nämndens instruktioner nedan.  
 
Definitioner  
  
Behandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande 

Personuppgifter som utförs automatiserat eller ej, såsom 
insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, 
bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, 
utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande 
på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, 
radering eller förstöring.  

  
Personuppgiftsansvarig Nämnd som ensamt eller tillsammans med andra nämnder 

bestämmer ändamål och medlen för Behandlingen av 
Personuppgifter.  

  
Personuppgiftsbiträde Nämnd som Behandlar Personuppgifter för den 

Personuppgiftsansvariges räkning enligt instruktion från den 
Personuppgiftsansvarig  

 
Personuppgiftsincident En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 

förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av 
eller obehörig åtkomst  av personuppgifter.   
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Instruktion för hantering av personuppgifter  
 
 

Ändamål 

Beskriv kortfattat 
verksamhetssystemet och 
vad det används till. 

Exempel; 

XXX är ett kommunikationssystem kopplat till kommunens växel, 
kalender- och närvarosystem. Det används exempelvis som 
uppslagsverk över kontaktuppgifter till anställda samt för 
telefonhänvisningar. 

Behandlingen omfattar 
följande typer av 
personuppgifter 

Ange vilka personuppgifter 
som finns i systemet och 
som biträdande nämnd har 
tillgång till. 

 

Exempel; 
Personuppgifter i systemet inkluderar: 

• Namn 
• Användarnamn 
• Personnummer 
• Kontaktuppgifter 
• Kontouppgifter 
• Uppgifter om hälsa 
• Ekonomiska uppgifter 
• Omdömen/prestationsmätningar 
• Foto 
• Fastighetsbeteckning 
• Registreringsnummer 
• Xxx 

Behandlingen omfattar 
kategorier av registrerade 
personer 

Ange vilka kategorier av 
registrerade personer som 
finns i systemet, vars 
uppgifter biträdande nämnd 
har tillgång till. 

Exempel; 
• Anställda 
• Arbetssökande 
• Konsulter 
• Patienter 
• Elever 
• Vårdnadshavare 
• Barn 
• Politiker 

Behandlingens varaktighet  

Hur länge kommer 
personuppgifterna att 
behandlas  

Exempel;  
 
Personuppgifterna kommer att behandlas så länge som 
huvudavtalet gäller.  
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Handlingssekretess och 
tystnadsplikt 

 

Den personal som arbetar efter dessa instruktioner ska vid 
behandling av personuppgifter iaktta såväl handlingssekretess 
som tystnadsplikt. Personuppgifter som hanteras i 
verksamhetssystemet får inte nyttjas eller spridas för andra 
ändamål, vare sig direkt eller indirekt, utan 
personuppgiftsansvarig nämnds skriftliga medgivande. 

Skyddsåtgärder Den personal som arbetar efter dessa instruktioner ska följa: 
• Eventuella rutiner och policys för hantering av 

verksamhetssystemet 
• Direktiv angående begränsning av behörigheten till 

systemet 
• Kommunens policys rörande informationssäkerhet 
• Kommunens regelverk rörande informationssäkerhet 

Överlåtande 

 

Nämnd får inte utan personuppgiftsansvarig nämnds tillåtelse 
överlåta personuppgiftsbehandling i verksamhetssystemet till 
annan nämnd. 

Registrerades rättigheter Nämnd ska bistå personuppgiftsansvarig nämnd att svara på 
begäranden från registrerade som enligt Dataskyddsförordningen 
vill utöva rättighet till: 

• Information om personuppgiftsbehandling 
• Rättelse av uppgifter 
• Radering av uppgifter 
• Begränsning av behandling 
• Dataportabilitet 
• Invändning till behandling 
• Återkallande av samtycke 
• Registerutdrag 

Personuppgiftsincident Den personal som arbetar efter dessa instruktioner ska snarast 
underrätta personuppgiftsansvarig om en personuppgiftsincident 
inträffat, eller riskerar att inträffa. 

Nämnd ska i händelse av personuppgiftsincident bistå 
personuppgiftsansvarig nämnd med att fullgöra sina 
skyldigheter enligt Dataskyddsförordningen. 

Förändring och avslut av 
behandling 

Dessa instruktioner kan komma att uppdateras om 
förutsättningarna förändras. Dessa instruktioner, eller 
efterträdande versioner, gäller tillsvidare och upphör först när 
nämnd slutat behandla personuppgifter i personuppgiftsansvarigs 
verksamhetssystem.  

När behandling upphör ska nämnd radera egna kopior av 
personuppgifter uttagna ur verksamhetssystemet, såvida dessa 
inte måste sparas och arkiveras i enlighet med aktuell 
dokumenthanteringsplan eller lag. 

 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 
 

Kf § 35 
 
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 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-03-03 § 52 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
Expedieras 
Akten 
 

MECI
Start av ärende



^
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^
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ÅSTORP

Kommunstyrelsen 24(29)

PROTOKOLL
2021-03-03

Ks §52

In form ation ssakerh etspolicy

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

Ordförandes signatur

^
(1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP

Kommunstyrelsens
Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-02-17

KsAu § 43

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
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-02-10
Informationssäkerhetspolicy

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta upprättat förslag till Informationssäkerhetspolicy

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

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat
förslag till Informationssäkerhetspolicy

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justeranc[es signatur

/

Utdragsbestyrkande



KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
Administrativa enheten 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/30 

Kommunfullmäktige 
 
Informationssäkerhetspolicy 
Dnr KSFD 2021/32 
 
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. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till 
Informationssäkerhetspolicy 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-02-10 
Informationssäkerhetspolicy 
 
Ärendet 
Informationssäkerhetspolicyn utgår ifrån MSB:s dokument om kommuners 
informationssäkerhet. Och vid tillämpning av policyn kan stöd hämtas från MSB.  
Informationssäkerhet omfattar hela kommunens verksamhet och all information 
utan undantag, oavsett om den hanteras över internet, i datorn, i ett telefonsamtal 
eller på ett papper. Med de hänvisningar till MSB:s dokumentation som finns i 
detta förslag kan policyn användas som ett underlag till systemleverantörer för att 
säkerställa att dem efterlever det senaste som finns inom 
informationssäkerhetsarbetet i Sverige. I Policyn tydliggörs roller och ansvar från 
kommunfullmäktige till den enskilde medarbetaren.  
 
Expedieras till  
Akten 
Kommunfullmäktige 
 
Amer Lukac    Merih Özbalci 
Nämndsekreterare   Administrativ chef 
042 640 92    042 640 13 
Amer.lukac@astorp.se   merih.ozbalci@astorp.se 
 
Jonas Jönsson 
Kommunchef 
042 640 50 
Jonas.jonsson@astorp.se 

mailto:Amer.lukac@astorp.se
mailto:Amer.lukac@astorp.se
mailto:merih.ozbalci@astorp.se
mailto:merih.ozbalci@astorp.se
mailto:Jonas.jonsson@astorp.se
mailto:Jonas.jonsson@astorp.se


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Informationssäkerhetspolicy  
Åstorps kommun 
 
 
Dnr KSFD 2021/30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutad den [yy-mm-dd]  
av kommunfullmäktige 

] 



 
 

 
 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

 2(5) 

 
Innehållsförteckning 
INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY ......................................................................................................... 3 

SYFTE .................................................................................................................................................................... 3 

INFORMATIONSSÄKERHET ........................................................................................................................... 3 

MED INFORMATIONSSÄKERHET SÄKERSTÄLLS FÖLJANDE ............................................................ 3 

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING ................................................................................................................. 4 

STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN ..................................................................................................................... 4 
ROLLER OCH ANSVAR .................................................................................................................................... 5 

 

 
 
 

  



 
 

 
 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

 3(5) 

Informationssäkerhetspolicy 
Denna policy innehåller Åstorp kommuns viljeinriktning och övergripande mål för 
informationssäkerhetsarbetet. Samtliga nämnder och deras verksamheter omfattas av 
informationssäkerhetspolicyn. 
 
Policy för informationssäkerhet utgår ifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
dokument om kommuners informationssäkerhet. I tillämpningen av policyn kan stöd hämtas 
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

Syfte 
Behovet av informationssäkerhet ökar i takt med att kommuninvånarna förväntar sig effektiv 
kommunikation, dels via olika e-tjänster och dels i sin direktkontakt med kommunen. I allt 
större utsträckning sker också i förvaltningarna användning och utveckling av systemstöd för 
att leverera tjänster på ett effektivt sätt. Invånarna ska kunna förvänta sig att kommunen 
hanterar information som rör dem, exempelvis personuppgifter och information om de olika 
tjänster de använder, på ett säkert sätt. I samband med kriser krävs också effektiv och säker 
kommunikation med berörda verksamheter och invånare. 
 
Konsekvensen av bristande informationssäkerhet kan medföra störningar i samhällsviktiga 
verksamheter, att information går förlorad, förvanskas eller rent av stjäls. Det kan även 
medföra ekonomiska förluster och att förtroendet för Åstorps kommun påverkas negativt. 

Informationssäkerhet 
Informationssäkerhet omfattar hela kommunens verksamhet och all information utan 
undantag, oavsett om den hanteras över internet, i datorer, i ett telefonsamtal eller på ett 
papper. Då stora delar av informationen hanteras med hjälp av IT-system handlar 
informationssäkerhet även om teknik. 
 

Med informationssäkerhet säkerställs följande 
Tillgänglighet: Att information är tillgänglig i skälig och förväntad utsträckning och inom 

rimlig tid. 
 
Riktighet: Att informationen skyddas mot oönskad och obehörig förändring eller förstörelse. 

Informationen ska vara tillförlitlig, korrekt och fullständig. 
 
Konfidentialitet: Att information inte i strid med lagkrav, lokala överenskommelser eller 

riktlinjer tillgängliggörs eller delges obehöriga. 
 
Spårbarhet: Att i efterhand kunna följa specifika aktiviteter eller händelser till ett identifierat 

objekt eller användare. 
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Övergripande målsättning 
God informationssäkerhet syftar till att säkra en effektiv informationsförsörjning och att 
undgå fel som påverkar möjligheterna att bedriva en ändamålsenlig verksamhet. 
 
Arbetet med informationssäkerhet ska vara systematiskt och långsiktigt. 
 
Genom att säkerställa en god nivå av systematiskt informationssäkerhetsarbete möjliggörs att 
lagkrav följs, kritisk verksamhet upprätthålls, informationsläckage förhindras, kontroll av 
kostnader uppnås, förtroendet för kommunens tjänster och varumärke skyddas. 

Strategiska målområden 
 Informationssäkerhetsarbetet ska vara säker, effektiv och vara ett stöd åt 

verksamheterna. 
 

 Informationssäkerhetsarbetet sker enhetligt och systematiskt för att uppnå syftet i 
denna policy. 
 

 Utifrån denna policy upprättar verksamheterna egna rutiner i den utsträckning 
verksamhetsansvariga anser behövs för att efterleva policyn. 
 

 Verksamheterna har kontroll över sin informationstillgångar och tillser att anställda 
och uppdragstagare har tillgång till dessa för att ändamålsenligt kunna genomföra sina 
arbetsuppgifter samt leva upp till krav som ställs i avtal och författningar. 
 

 Varje verksamhet klassificerar sina informationstillgångar för att värdera och 
prioritera utifrån verksamhetens krav på riktighet, konfidentialitet, spårbarhet och 
tillgänglighet. 
 

 Verksamhetsansvariga tillser att personalen har kunskap om gällande 
informationssäkerhetsregler som rör det egna tjänstestället och de informationssystem 
och rutiner som där används. 
 

 Händelser i informationssystem och rutiner som kan leda till negativa konsekvenser 
för kommunens åtaganden ska identifieras, åtgärdas och förebyggas. 
 

 I syfte att ha förmåga att bedriva verksamheten på acceptabel nivå både under normala 
förhållanden och vid kriser eller störningar ska verksamheterna vid behov göra en 
kontinuitetsplanering för varje informationstillgång baserad på behovet av 
informationen. 
 

 Informationssäkerhetsarbetet strävar efter att följa standarderna som Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps rekommenderar. Kommunen tillämpar vägledningar 
som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
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Roller och ansvar 
Grundprincipen är att ansvaret för informationssäkerheten följer det ordinarie 
verksamhetsansvaret. Det gäller från kommunfullmäktige till den enskilde medarbetaren. Det 
innebär att den som är ansvarig för en viss verksamhet också är ansvarig för 
informationssäkerheten inom verksamhetsområdet. Nedan beskrivs 
informationssäkerhetsansvaret för ett antal roller. 
 
Kommunfullmäktige fastställer den informationssäkerhetspolicy som ska gälla för 
kommunen. Vid behov kan kommunfullmäktige initiera revidering av policyn. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen av informationssäkerhetsarbetet i kommunen 
och ska därför följa verksamheternas informationssäkerhetsarbete och lämna råd, anvisningar 
och påtala brister som upptäcks inom sin uppsiktsplikt. 
 
Varje nämnd och styrelse ansvarar för informationssäkerheten inom sitt verksamhetsområde 
och ska därför tillse att denna policy efterlevs och vid behov ta upp det i sin interna kontroll. 
Verksamheterna ska vidta de åtgärder som krävs för att uppnå och upprätthålla en robust, 
säker och tillförlitlig informationshantering.  
 
Kommunchef har kommunstyrelsens uppdrag att sörja för att informationssäkerhetsarbetet 
bedrivs effektivt i enlighet med denna policy.  
 
Verksamhetsansvariga, oavsett nivå, ansvarar för informationssäkerheten inom sin 
verksamhet. Varje verksamhetsansvarig ansvarar för att egna medarbetare har ett 
säkerhetsmedvetande och tillräcklig förståelse och kunskap för att en nödvändig 
informationssäkerhet i verksamheten kan uppnås i enlighet med denna policy. 
 
Medarbetare och förtroendevalda har ett ansvar att följa kommunens 
informationssäkerhetspolicy. Som medarbetare och förtroendevald föreligger ett ansvar att 
vara uppmärksam på brister och fel gällande rutiner kring informationshantering, utrustning 
samt informationsinnehåll och rapportera dessa. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 
 

Kf § 36 
 
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 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-03-03 § 53 
 
 
 
Kommunfullmäktigebeslut 
 
Expedieras 
Akten 
 
 

MECI
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 25(29)

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:
l. 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

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur (2) Justeraniijes signatur Utdragsbestyrkande
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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:
l. Firmatectaiare 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 Ozbalci, 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

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

^
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Administrativa enheten 
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Merih Özbalci  
Administrativ chef  
042 - 640 13  
merih.ozbalci@astorp.se 
 
Kommunfullmäktige 
 
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. 
 
Ärendet 
Firmatecknare har rätt att underteckna handlingar som avser kommunens 
övergripande verksamhet. 
 
För avtal av större karaktär utanför kommunstyrelseförvaltningens område 
ska avtalet ändå tecknas av en firmatecknare från 
kommunstyrelseförvaltningen och en utsedd firmatecknare från berörd 
förvaltning, två i förening. Därför har samtliga förvaltningschefer varit 
utsedda till firmatecknare. 
 
För att de personer som är utsedda att ersätta kommunchefen vid oplanerad 
frånvaro ska ha möjlighet att fullfölja sitt uppdrag behöver dessa ingå bland 
kommunens firmatecknare. 
 
Eftersom det finns ett förbud mot blandad delegation, alltså att en 
förtroendevald och en tjänsteman tecknar firma två i förening, får enbart en 
förtroendevald teckna firma med en annan förtroendevald och en tjänsteman  
enbart med en tjänsteman. 
 
Personer som föreslås vara firmatecknare ska ha ett verksamhetsansvar och 
ett ekonomiskt ansvar. 
 
Förändring som gjorts är att listan har uppdaterats med ny titel för 
administrativ chef, som sedan den 1 mars 2021 tituleras kanslichef, samt 
tillförordnad socialchef då socialchefen har avslutat sitt uppdrag i Åstorps 
kommun. 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-02-23 
Version  1 
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Förslag till beslut 
 
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 till: 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 
 

 
Kf § 37 
 
Eventuella nyinkomna motioner 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 
 

Kf § 37 
 
Anmälningar/delgivningar 

- Beslut från Länsstyrelsen 2021-03-10 att utse ny ledamot/ersättare i 
Kommunfullmäktige, dnr 2021/11 

- Beslut från Länsstyrelsen 2021-03-10 att utse ny ersättare i 
Kommunfullmäktige, dnr 2021/11 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-03-29 
 

FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR 
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