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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 – 22:20 
Ajournering 18:45 – 18:50, 20:10 – 20:30 

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Merih Özbalci,  

administrativ chef/ 
kommunsekreterare  

Jonas Jönsson, kommunchef 
Anna Falkenstam, ekonomichef 
Mats Lindskog, 1:e vice 
ordförande revisionen 

Utses att justera Menaid Nocic (S) Hans Sundström (KD) 
Plats och tid Stationshuset torsdag den 1 oktober 2020 klockan 15:00 

      
      
      

Sekreterare Merih Özbalci §§ 136 – 156  
   

   
     

Ordförande Per-Arne Håkansson (S) 
      
      
      

Justerande Menaid Nocic (S) Hans Sundström (KD) 

 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

 
Paragraf Ärende 
Kf § 136  Godkännande av kallelse 
Kf § 137  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 138  Eventuella avsägelser/val 
 Avsägelse från Bengt-Olle Andersson (S) 
Kf § 139  Val till revisionen 
Kf § 140  Avsägelse från Oskar Nielsen (M) 
Kf § 141  Val till kultur- och fritidsnämnden 
Kf § 142  Eventuella nyinkomna interpellationer 
 Interpellation (L) om mottagningskök och Cook and Chill 
Kf § 143  Delårsrapport 2020-07-31 Åstorps kommun 
Kf § 144  Motion (SD) - Åstorps ståndpunkt för Ängelholms flygplats 
Kf § 145  Styr- och ledningsmodell för Åstorps kommunkoncern 
Kf § 146  Förslag från Kommunförbundet Skåne om ändrad 

finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgiften från och 
med 2021 för Skånes Kommuner 

Kf § 147  Beslut om Detaljplan för Björnekulla Ås (Gladan 2 m.fl.) Åstorp 
Kf § 148  Motion från Henrik Danielson (M) - Krafttag mot narkotikan i 

Åstorps kommun 
Kf § 149  Motion (SD) - Värmekameror som ett sätt att öka tryggheten 
Kf § 150  Motion (M, L, KD) Presentkort för att gynna den lokala handeln i 

Åstorps kommun 
Kf § 151  Avvecklande av gemensam nämnd 4 K Upphandling 
Kf § 152  Motion från Pontus Pålsson (M) avseende "hantering och avslut 

av deponirisker" 
Kf § 153  Motion från Maria Gottschalk (-) om utökad öppethållning av 

Tingvallas serviceplats 
Kf § 154  Eventuella nyinkomna motioner 
 Motion (SD) – Bygg ut grundskolan i Kvidinge 
Kf § 155  Motion (M) – Ängelholms flygplats gå inte in som delägare, gör 

motsvarande som Region Skåne 
Kf § 156  Anmälningar/delgivningar 
FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

 

  N
är

va
ro

 

§ 139 § 144 

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M) X  X  X   
Annica Vink (C) X   X  X  
Åsa Holmén (L) X  X   X  
Hans Sundström (KD) X  X  X   
Ronny Sandberg (S) X   X X   
Johan Bergqvist (V) X   X X   
Maria Gottschalk (-)  ---       
Jan Karlsson (M) X  X  X   
Murat Özbalci (C) X   X  X  
Mattias Jonsäter (L) ---       
Bitten Mårtensson (S) X   X X   
Peter Lindberg (SD) ---       
Martin Sjöström (M) X  X  X   
Isabella Dzanko (S) X   X X   
Richard Mattson (SD) ---       
Joakim Sandberg (M) X  X  X   
Menaid Nocic (S) X   X X   
Sten Hugosson (SD) X X    X  
Roger Nielsen (M) X  X  X   
Lennart Fredriksson (S) X   X X   
Nikki Arvidsson (SD) ---       
Othman Al Tawalbeh (S) ---       
Rolf Lundqvist (SD) X X    X  
Gun Friberg (S) X   X X   
Marcus Möller (SD) X X    X  
Reino Persson (S) X   X X   
Anna-Lena Olsson (SD) X X    X  
Anton Holmberg (SD) X X    X  
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf. X  X  X   
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf. X   X X   
Per-Arne Håkansson (S) ordf.  X   X X   
  8 10 13 18 13  

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktige ledamöter  
och ersättare samt omröstningsbilaga 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

§ 139 § 144 

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Patrik Selemba ---       
Amelie Stenqvist ---       
Ulf Söderström X       
        
(C)        
Ebba Kroon ---       
Bertil Wemmert ---       
        
(L)        
Bodil Hellberg tjg. X  X   X  
Monica Glans X       
        
(KD)        
Barbro Nielsen ---       
Nils-Göran Nilsson ---       
        
(S)        
Ioana Cimpoeru tjg. X   X X   
Bengt Olle Andersson ---       
Dafina Lugici ---       
Mikael Mårtensson X       
Linda-Marie Camper ---       
        
(V)        
Gunilla Pellinen X       
Sven Ohlsson X       
        
(SD)        
Marika Lindberg tjg. X X    X  
Jan Hennicks (-) tjg. X  X   X  
Glehn Edman ---       
Tony Wiklander tjg. X X    X  
Harri Rosqvist tjg. X X    X  
  8 10 13 18 13  
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

 
  

N
är

va
ro

 

§ 148  

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M) X  X     
Annica Vink (C) X X      
Åsa Holmén (L) X  X     
Hans Sundström (KD) X  X     
Ronny Sandberg (S) X X      
Johan Bergqvist (V) X X      
Maria Gottschalk (-)  ---       
Jan Karlsson (M) X  X     
Murat Özbalci (C) X X      
Mattias Jonsäter (L) ---       
Bitten Mårtensson (S) X X      
Peter Lindberg (SD) ---       
Martin Sjöström (M) X  X     
Isabella Dzanko (S) X X      
Richard Mattson (SD) ---       
Joakim Sandberg (M) X  X     
Menaid Nocic (S) X X      
Sten Hugosson (SD) X   X    
Roger Nielsen (M) X  X     
Lennart Fredriksson (S) X X      
Nikki Arvidsson (SD) ---       
Othman Al Tawalbeh (S) ---       
Rolf Lundqvist (SD) X   X    
Gun Friberg (S) X X      
Marcus Möller (SD) X   X    
Reino Persson (S) X X      
Anna-Lena Olsson (SD) X   X    
Anton Holmberg (SD) X   X    
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf. X  X     
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf. X X      
Per-Arne Håkansson (S) ordf.  X X      
  13 10 8    

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktige ledamöter  
och ersättare samt omröstningsbilaga 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

§ 148  

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Patrik Selemba ---       
Amelie Stenqvist ---       
Ulf Söderström X       
        
(C)        
Ebba Kroon ---       
Bertil Wemmert ---       
        
(L)        
Bodil Hellberg tjg. X  X     
Monica Glans X       
        
(KD)        
Barbro Nielsen ---       
Nils-Göran Nilsson ---       
        
(S)        
Ioana Cimpoeru tjg. X X      
Bengt Olle Andersson ---       
Dafina Lugici ---       
Mikael Mårtensson X       
Linda-Marie Camper ---       
        
(V)        
Gunilla Pellinen X       
Sven Ohlsson X       
        
(SD)        
Marika Lindberg tjg. X   X    
Jan Hennicks (-) tjg. X  X     
Glehn Edman ---       
Tony Wiklander tjg. X   X    
Harri Rosqvist tjg. X   X    
  13 10 8    
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

 
Kf § 136 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
17 september 2020 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit 
infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 18 
september 2020. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kungörelsen godkännes.  
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 137 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att: 
• Under eventuella avsägelser/val läggs följande ärende till: 

o Avsägelse från Bengt-Olle Andersson (S) 
o Val till revisionen  
o Avsägelse från Oskar Nielsen (M) 

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

o Interpellation (L) om mottagningskök och Cook and Chill 
• Under eventuella nyinkomna motioner läggs följande ärende till: 

o Motion (SD) – Bygg ut grundskolan i Kvidinge 
o Motion (M) – Ängelholms flygplats gå inte in som delägare, 

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



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 138 
 
Eventuella avsägelser/val  
 
Avsägelse från Bengt-Olle Andersson (S) 
Dnr KSFD 2020/10 
 
Sammanfattning 
Bengt-Olle Andersson (S) har inkommit med en avsägelse avseende sina 
platser som ersättare i Björnekulla Fastighets AB, Kvidingebyggen AB, 
Björnekulla IT AB och kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Bengt-Olle Andersson (S) 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 
 
Expedieras: 
Akten 
Länsstyrelsen Skåne 
BFAB 
Avgående ledamot 
HRSC 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 139 
 
Val till revisionen 
Dnr KSFD 2020/10 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till posterna ledamot och 
ordförande i revisionen. Platsen har tidigare varit tillsatt av 
Sverigedemokraterna.  
 
Yrkande 
Anton Holmberg (SD) yrkar på att utse Glenn Petersson (SD) till ledamot 
tillika ordförande i revisionen. 
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar att ärendet återremitteras till 
kommunfullmäktiges valberedning.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Wiveca Andreassons (M) återremissyrkande under 
proposition och finner att detta avslås. 
 
Hans Sundström (KD) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Den som vill avslå Wiveca Andreassons (M) yrkande röstar ”Ja” och den 
som vill bifalla Wiveca Andreassons (M) yrkande röstar ”Nej”. 
 
Då voteringen utfaller med 8 ”Ja” röster, 10 ”Nej” röster och 13 som avstår 
beslutar kommunfullmäktige bifalla Wiveca Andreassons (M) yrkande, för 
voteringsresultatet se separat bilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges valberedning. 
 
Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Anton Holmbergs (SD) 
yrkande. 
 
Expedieras: 
Akten 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Administrativa enheten 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 140 
 
Avsägelse från Oskar Nielsen (M) 
Dnr KSFD 2020/10 
 
Sammanfattning 
Oskar Nielsen (M) har inkommit med en avsägelse avseende posten som 
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Oskar Nielsen (M) 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 
 
Expedieras: 
Akten 
HRSC 
Avgående ledamot 
Kultur- och fritidsnämnden 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 141 
 
Val till kultur- och fritidsnämnden 
Dnr KSFD 2020/10 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende posten som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Platsen har tidigare varit tillsatt av 
Moderaterna.  
 
Yrkande 
Wiveca Andreasson (M) yrkar på att utse Ulf Söderström (M) till ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Wiveca Andreassons (M) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Ulf Söderström (M) till ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Expedieras: 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 
HRSC 
Vald ledamot 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 142 
 
Eventuella nyinkomna interpellationer  
 
Interpellation (L) om mottagningskök och Cook and Chill 
Dnr KSFD 2020/319 
 
Sammanfattning 
Bodil Hellberg (L) har inkommit med en interpellations ställd till 
kommunstyrelsens ordförande om mottagningskök och Cook and Chill: 
 
”Liberalerna har lämnat in en motion om att kommunen skulle bygga 
tillagningskök i nya skolor. Motionen behandlades i Kommunfullmäktige den 31 
augusti, tyvärr avslogs motionen. Av en protokollsanteckning från Centerpartiet 
framgick att Centerpartiet hade kunnat tänka sig en utredning i ärendet. Liberalerna 
ämnar återkomma i ärendet med en ny motion. 
Skolmaten är viktig, för många barn är det dagens huvudmåltid. Då är det viktigt 
att måltiden håller bra kvalité och att maten uppskattas av barnen. Idag har vi ett 
stort matsvinn från våra mottagningskök, vilket rimmar dåligt med ett hållbart 
samhälle. Att bygga centralköket var ett olyckligt beslut. Andra kommuner som 
tidigare haft centralkök övergår mer och mer till tillagningskök. 
Förskolan på Björnås har tillagningskök, en rest från den tiden när denna förskola 
var ett utedagis. En personal lagar god mat till ca 70 barn. Rektor har i ett yttrande 
till Bildningsnämndens möte den 20 maj 2020 påtalat barnens förtjusning över den 
goda maten. Vidare menar rektor att det är mycket lättare att hålla budget i ett 
tillagningskök eftersom man bara lagar mat till de barn som finns i skolan aktuell 
dag och matsvinnet blir försumbart. Till centralköket ska antalet portioner 
redovisas dagen innan och bara en kostnaden för livsmedels dras av, inte övriga 
portionskostnader. Mat som inte äts upp blir matsvinn, ett stort sådant. 
I samband med att beslut togs om ett Centralkök beslöts också att 
mottagningsköken skulle byggas om. Men där har inget hänt förrän nu i sommar. 
Då Hyllinge skola fick ett nytt mottagningskök, som enligt uppgift är förberett för 
Cook and Chill. Mycket är oklart om och när detta i så fall ska genomföras. Det är 
också oklart vem som ska ta beslut om de andra mottagningsköken. 
 
Mot bakgrund av detta ställer vi följande frågor: 

1. Har övriga mottagningskök byggts om? Om svaret är nej, när planeras de 
att byggas om?  

2. Ska Hyllinge skola gå över till Cook and Chill och isåfall när? 
3. Ska alla mottagningskök gå över till Cook and Chill? 
4. Om ja på fråga tre, var har beslutet tagits? 
5. Vad är prisskillnaden mellan traditionell storköks-matlagning och Cook 

and Chill? 
6. Vad är skillnaden mellan nuvarande system och Cook and Chill?” 

 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 142, forts 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Bodil Hellberg (L) 
Interpellationssvar från Ronny Sandberg (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas och besvaras av Ronny Sandberg (S). 
 
Expedieras: 
Akten 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 143 
 
Delårsrapport 2020-07-31 Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2020/251 
 
Sammanfattning 
Föreligger delårsrapport per 2020-07-31 för Åstorps kommun. 
Delårsresultatet uppgår till 37,5 mkr. Prognostiserat resultat för 2020 uppgår 
till 33,8 mkr. Förbrukningen av investeringsbudgeten under perioden uppgår 
till 38% (58,6 kr av budgeterade 153,7 mkr). Den prognostiserade 
genomförandegraden för investeringsbudgeten avseende 2020 uppgår till 
88% (135,5 mkr) av investeringsbudgeten.  Bedömningen efter genomgång 
av fullmäktiges fokusområden är att Åstorps kommun har god ekonomisk 
hushållning under 2020 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-16, § 215 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020-07-31 
Granskningsrapport - Åstorps kommuns delårsrapport 2020-07-31 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-09-07 
Delårsrapport 2020-07-31 
 
Yrkande 
Sverigedemokraterna delar ej i beslutet. 
 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att: 

1. Åstorps kommuns delårsrapport 2020 godkänns.  
2. Bedömningen efter genomgång av fullmäktiges fokusområden och 

finansiell styrprincip är att Åstorps kommun har god ekonomisk 
hushållning under 2020. 

3. För nämnder som prognostiserar underskott ska åtgärder redovisas 
för att uppnå budget i balans.   

 
Åsa Holmén (L) yrkar avslag på Ronny Sandbergs (S) första och tredje 
yrkande. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar avslag på Ronny Sandbergs (S) tredje yrkande. 
 
Menaid Nocic (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 143, forts 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) första yrkande mot Åsa Holméns 
(L) avslagsyrkande under proposition och finner att Ronny Sandbergs (S) 
yrkande bifalles. 
 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) andra yrkande under proposition 
och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) tredje yrkande mot Åsa Holméns 
(L) avslagsyrkande med bifallsyrkande från Roger Nielsen (M) under 
proposition och finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande bifalles.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Åstorps kommuns delårsrapport 2020 godkänns.  
 
Bedömningen efter genomgång av fullmäktiges fokusområden och finansiell 
styrprincip är att Åstorps kommun har god ekonomisk hushållning under 
2020. 
 
För nämnder som prognostiserar underskott ska åtgärder redovisas för att 
uppnå budget i balans. 
 
Reservation 
Liberalerna reserverar sig skriftligen till förmån för Åsa Holméns (L) 
yrkanden, se bilagor i slutet av protokollet. 
 
Protokollsanteckning 
Moderaterna meddelas möjlighet att inkomma med en protokollsanteckning, 
se bilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras: 
Akten 
Ekonomiavdelningen 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 144 
 
Motion (SD) - Åstorps ståndpunkt för Ängelholms flygplats 
Dnr KSFD 2020/208 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD), Tony Wiklander (SD) och Peter Lindberg (SD) har 
inkommit med en motion om Åstorps ståndpunkt för Ängelholms flygplats 
med följande att sats: 

• Att Åstorps kommun ställer sig positiva till att rädda flygplatsen och 
därmed godkänna initiativet att gå med övriga kommuner i Familjen 
Helsingborg och dess flygplatsbolag innan den förste september.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 187 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-08-25 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2020-08-12 § 174 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-12 § 183 
Motion från Anton Holmberg (SD), Tony Wiklander (SD) och Peter 
Lindberg (SD) 
Årsredovisning 2019 för Ängelholms flygplats AB 
Flygplatsens betydelse för Familjen Helsingborg 2015-08-13 
200811 Tjänsteskrivelse  
Bolagsordning ÄFAB 200811 
Reviderad tjänsteskrivelse – Köp av andel i ägarbolag och tillträde till 
aktieägaravtal mm, Helsingborgs stad 
Reviderat aktieägaravtal 
Undersökning av näringslivets nyttjande av flygplats 
Utlåning och borgen flygplatsen 
Aktieöverlåtelseavtal Flygplats Ängelholm AB 
Bolagsordning ÄFAB 
Preliminär beräkning vid 3 tillkommande kommuner 
Presentation efter besked från kommunerna 
Presentation före besked från kommunerna 
Undersökning av näringslivets nyttjande av flygplatsen 
Protokoll från kommunfullmäktige, 2020-06-22 
 
Yrkande 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå 
motionen. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till motionen. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

18(41) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 144, forts 
 
Roger Nielsen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå 
motionen. 
 
Bitten Mårtensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
avslå motionen. 
 
Tony Wiklander (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Sundström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
avslå motionen.  
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Menaid Nocic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå 
motionen. 
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
avslå motionen. 
 
Annica Vink (C) yrkar bifall till motionen.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkanden från 
Bitten Mårtensson (S), Hans Sundström (KD), Menaid Nocic (S) och 
Wiveca Andreasson (M) mot Anton Holmbergs (SD) yrkande med 
bifallsyrkanden från Tony Wiklander (SD), Åsa Holmén (L) och Annica 
Vink (C) under proposition och finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande 
bifalles. 
 
Anton Holmberg (SD) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Den som vill bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande röstar ”Ja” och den som 
vill bifalla Anton Holmbergs (SD) yrkande röstar ”Nej”. 
 
Då voteringen utfaller med 18 ”Ja” röster och 13 ”Nej” röster beslutar 
kommunfullmäktige bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande, för 
voteringsresultatet se separat bilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 144, forts 
 
Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligen, se bilagor i slutet av 
protokollet. 
 
Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig skriftligen, se bilagor i slutet av 
protokollet. 
 
Protokollsanteckning 
Moderaterna meddelas möjlighet att inkomma med en protokollsanteckning, 
se bilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras: 
Akten 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 145 
 
Styr- och ledningsmodell för Åstorps kommunkoncern 
Dnr KSFD 2020/277 
 
Sammanfattning 
Inom ramen för framtagandet av ny vision och inriktningsmål för 
kommunen, har Åstorps styrmodell revideras. Arbetet har resulterat i en ny 
styr- och ledningsmodell som omfattar hela kommunkoncernens principer 
för styrning och ledning, i form av tillitsbaserad styrning och god 
ekonomisk hushållning. Därtill beskriver styrmodellen den övergripande 
visionsstyrningen och hur denna hänger ihop med verksamhetsplaneringen 
och styrningens olika faser. Styrmodellen tydliggör också ansvaret och 
befogenheterna för kommunkoncernens olika beslutsorgan och 
beslutsnivåer. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 188 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-02 § 212 
Tjänsteskrivelse från Jonas Jönsson, kommunchef, 2020-08-26 
Förslag på styr- och ledningsmodell för Åstorps kommunkoncern rev 2 
 
Yrkande 
Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.  
 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att: 

• Anta förslag på Styr- och ledningsmodell för Åstorps 
kommunkoncern, som börjar gälla från och med 2021-01-01, samt 
att låta kommunstyrelseförvaltningen utveckla dokumentets layout 
utifrån kommunens grafiska profil. 

• Den befintliga (gamla) styrmodellen upphör att gälla efter 2020-12-
31. (Antagen av KF 2017-08-28, § 111 Dnr 2017-101) 

 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 145, forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta förslag på Styr- och ledningsmodell för Åstorps kommunkoncern, som 
börjar gälla från och med 2021-01-01, samt att låta 
kommunstyrelseförvaltningen utveckla dokumentets layout utifrån 
kommunens grafiska profil. 
 
Den befintliga (gamla) styrmodellen upphör att gälla efter 2020-12-31. 
(Antagen av KF 2017-08-28, § 111 Dnr 2017-101) 
 
Expedieras: 
Akten 
Kommunchefen 
Ekonomiavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 
Samtliga förvaltningar  



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

22(41) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 146 
 
Förslag från Kommunförbundet Skåne om ändrad finansieringsmodell för 
beräkning av medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes Kommuner 
Dnr KSFD 2020/234 
 
Sammanfattning 
Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften till Kommunförbundet 
Skåne (KFSK) sker utifrån kommunernas samlade skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Denna fördelning bedömer inte KSFK vara transparant 
utifrån de verksamheter som förbundet bedriver. Dessutom har 
förändringarna mellan åren av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt, 
vilket försvårar både för förbundet och kommunerna att planera inför 
kommande budgetår. Därför föreslår KFSK en ny beräkningsmodell som i 
stället utgår från en årlig ram som fördelas på medlemskommunerna utifrån 
antalet invånare per kommun, baserat på invånarantalet enligt SCB den 1 
januari året innan budgetåret. Förändringen föreslås införas från och med 
budgetåret 2021.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 191 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-12 § 175 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-08-03 
Information om förslag till ändrad finansieringsmodell 
Medlemsavgift 2020-2021-2022 
Utdrag från protokoll Kommunförbundet Skåne 25 juni 2020 § 25 
Bilaga 1 Förteckning över samverkansavtal och överenskommelse ingående 
i ny medlemsavgift 
Bilaga 2 Totalram medlemsavgift Skånes kommuner 2021-2022 
Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften fr.o.m 2021 
 
Yrkande 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
godkänna förslaget till ändrad finansieringsmodell för beräkning av 
medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne från och med 2021. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
godkänna förslaget till ändrad finansieringsmodell för beräkning av 
medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne från och med 2021. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkande från 
Anton Holmberg (SD) under proposition och finner att detta bifalles. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 146, forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna förslaget till ändrad finansieringsmodell för beräkning av 
medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne från och med 2021. 
 
Expedieras: 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
Kommunförbundet Skåne 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 147 
 
Beslut om Detaljplan för Björnekulla Ås (Gladan 2 m.fl.) Åstorp 
Dnr KSFD 2020/224 
 
Sammanfattning 
Just intill stationen i Åstorp låg förut en marmelad- och syltfabrik. När 
verksamheten lades ner köptes fastigheten upp av Åstorps kommun genom 
sitt fastighetsbolag med avsikten att platsen skulle kunna utvecklas och 
exploateras för främst bostäder. Arbetet påbörjades 2015 genom dialog med 
såväl kommuninvånare som kommunala tjänstepersoner och föreningar med 
flera. Syftet var att arbeta fram en inriktning för hur man ville att platsen 
skulle utvecklas. Dialogen resulterade i ett planprogram och ett 
gestaltningsprogram. Med det bakgrundsarbetet som utgångpunkt togs ett 
förslag till ny detaljplan fram som har genomgått samrådsutställning, 
fördjupade utredningar, granskningsutställning, ytterligare fördjupade 
utredningar och nu slutligen landat i ett gediget och väl genomarbetat 
förslag till ny detaljplan. I samband med att platsen exploateras kommer 
också stationen och dess spårdragningar utvecklas och en ny gång bro 
kommer att byggas. Den nya stadsdelen har ett mycket strategiskt läge och 
kommer tillsammans med en ny gångbro vara en länk mellan Åstorps 
centrum och Söderåsen - vilket kommer gynna samtliga Åstorpsbor. Platsen 
har stora kvalitéer med närhet till såväl centrum, de höga naturvärdena på 
Söderåsen samt till öresundsregionen - vilket borgar för en hög nivå 
gestaltningsmässigt för den kommande exploateringen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 224 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-12 § 178 
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2020-06-15 § 72 
Protokoll från Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2020-06-01 § 52 
Tjänsteskrivelse från Ola Eriksson, planarkitekt, 2020-06-08 
Plankarta Björnekulla ås 2020-05-20 
Tekniskt PM, Björnekulla ås 2019-02-15 
Granskningsutlåtande Björnekulla ås 2020-05-20 
Fördjupad riskutredning Björnekulla ås 2020-02-24 
Fördjupad bullerutredning inkl. bilagor Björnekulla ås 2020-03-02 
Antagandehandling 2020-06-08 - Plan- och genomförandebeskrivning 
 
Yrkande 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anta 
förslag till detaljplan för Björnekulla ås, Gladan 2 mfl. Åstorp. 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

25(41) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 147, forts 
 
Bodil Hellberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anta 
förslag till detaljplan för Björnekulla ås, Gladan 2 mfl. Åstorp. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anta 
förslag till detaljplan för Björnekulla ås, Gladan 2 mfl. Åstorp. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anta 
förslag till detaljplan för Björnekulla ås, Gladan 2 mfl. Åstorp. 
 
Annica Vink (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anta 
förslag till detaljplan för Björnekulla ås, Gladan 2 mfl. Åstorp. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkanden från 
Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M), Åsa Holmén (L) och Annica Vink 
(C) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta förslag till detaljplan för Björnekulla ås, Gladan 2 mfl. Åstorp. 
 
Protokollsanteckning 
Centerpartiet meddelas möjlighet att inkomma med en protokollsanteckning, 
se bilagor i slutet av protokollet. 
 
Liberalerna meddelas möjlighet att inkomma med en protokollsanteckning, 
se bilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras: 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 148 
 
Motion från Henrik Danielson (M) - Krafttag mot narkotikan i Åstorps 
kommun 
Dnr KSFD 2018/207 
 
Sammanfattning 
Henrik Danielson (M) lämnade in en motion 25 juni 2018 om att krafttag 
ska riktas mot den utökade narkotikan och missbruket, genom följande att-
satser: 

• Att i kommunens och polisens samverkansavtal sätta 
narkotikabekämpningen som ett högprioriterat område. 

• Att KF årligen informeras om vilka konkreta åtgärder som 
genomförts för att bekämpa narkotikan i Åstorp kommun samt 
redovisa tillgänglig statistik (t.ex. BRÅ – Alkohol- och 
narkotikabrott, den enkätstudie som görs i relation till ANDT-
policyn). 

• Att välja ut en skola i Åstorp kommun för kameraövervakning och 
utvärdera effekterna efter ett halvår och värdera i relation till 
investering. 

• Att öka samverkan mellan polis, skola föräldrar Socialförvaltningens 
Navet, Missbruk och ta fram ett förslag som värderar 
fördelar/nackdelar med drogtester på högstadieskolornas elever vid 
misstanke om narkotikaanvändning. 

• Att på samtliga föräldramöten på högstadieskolorna i kommunen 
informera om narkotika och dess följder samt var och hur föräldrar 
och elever kan få hjälp. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 194 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 190 
Tjänsteskrivelse från Mari Mikaelsson, 2020-08-05 
Presentation - Ett drogfritt Åstorp 
Protokoll från Kommunstyrelsens Arbetsutskott, 2019-06-04, § 150 
Protokoll från Kommunstyrelsen, 2018-11-28, § 260 
Protokoll från Kommunstyrelsens Arbetsutskott, 2018-11-21, § 225 
Motion från Henrik Danielson (M) – Krafttag mot narkotikan i Åstorps 
kommun  
Protokoll från Kommunfullmäktige, 2018-06-25, § 124 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 148, forts 
 
Yrkande 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse 
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Sundström (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Jan Hennicks (-) yrkar bifall till motionen.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande mot Roger Nielsens (M) 
yrkande med bifallsyrkanden från Åsa Holmén (L), Hans Sundström (KD) 
och Jan Hennicks (-) under proposition och finner att Ronny Sandbergs (S) 
yrkande bifalles. 
 
Roger Nielsen (M) begär v2otering. 
 
Voteringsordning 
Den som vill bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande röstar ”Ja” och den som 
vill bifalla Roger Nielsens (M) yrkande röstar ”Nej”. 
 
Då voteringen utfaller med 13 ”Ja” röster, 10 ”Nej” röster och 8 som avstår 
beslutar kommunfullmäktige bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande, för 
voteringsresultatet se separat bilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen, se bilagor i slutet av 
protokollet. 
 
Expedieras: 
Akten 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 149 
 
Motion (SD) - Värmekameror som ett sätt att öka tryggheten 
Dnr KSFD 2019/246 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD) väckte en motion för Sverigedemokraterna på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-08-25 (§ 123). I motionen 
framkommer följande: Trygghetsfrågor ligger Sverigedemokraterna varmt 
om hjärtat. Trygghetsfrågorna är många och kan vara allt ifrån den upplevda 
tryggheten, tryggheten till fungerande primärvård och äldreomsorg, till rätt 
belysning längs gatorna. Flera kommuner har diskuterat insatser kring 
kameraövervakning och dess verkan på att minska brottslighet. För- och 
nackdelar övervägs samtidigt och fokus i lagstiftningen ligger kring den 
enskildes integritet. Däremot benämns inte möjligheterna med 
värmekameror frekvent. Värmekameror är ett nyare verktyg för 
brottsbekämpning och rör inte vid samma nivå av integritetskränkningar, 
därför kan det vara gynnsamt att nyttja sig av värmekameror som kan 
bekräfta t.ex. att ett visst antal personer varit vid en plats vid en specifik 
tidpunkt. Informationen kan bistå polisen och annan brottsförebyggande 
verksamhet. 
I motionen yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att Åstorps kommun ser över möjligheterna att använda sig av 
värmekameraövervakning på behovsomfattande områden samt 
kostnaderna för att införa följande brottsförebyggande åtgärder 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 195 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 191 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-08-05 
Motion från Sverigedemokraterna – Värmekameror som ett sätt att öka 
tryggheten 
Protokoll från kommunfullmäktige, 2019-08-26 § 123 
 
Yrkande 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att bifalla 
motionen. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
bifalla motionen. 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 149, forts 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkande från 
Anton Holmberg (SD) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen bifalles. 
 
Expedieras: 
Akten 
Kommunchefen 
Kris- och säkerhetssamordnare 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 150 
 
Motion (M, L, KD) Presentkort för att gynna den lokala handeln i 
Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2020/138 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen lämnade in en motion på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-04-27 § 62 om presentkort för att gynna den lokala 
handeln i Åstorps kommun, med följande att-satser: 

• Omgående snabbutreda och samordna att ta fram ett lokalt 
presentkort som gäller hos Åstorps kommuns företag och med allt 
som krävs för att få det att fungera från A till Ö. T ex undersöka 
vilka företag som önskar ingå, vilken/vilka förening/ar som ska hålla 
i det osv 

• Ha framme ett förslag som kan verkställas snarast (så fort det bara är 
möjligt) 

• Besluta att använda detta presentkort som julklapp till kommunens 
anställda under år 2020 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 196 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 192 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-06-26 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) – Presentkort för att gynna den 
lokala handeln i Åstorps kommun 
Protokoll från kommunfullmäktige 2020-04-27 § 62 
 
Yrkande 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse 
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Protokollsanteckning 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning, se bilagor i slutet av protokollet. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

31(41) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 150, forts 
 
Expedieras: 
Akten 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

32(41) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 151 
 
Avvecklande av gemensam nämnd 4 K Upphandling 
Dnr KSFD 2020/242 
 
Sammanfattning 
Gemensam upphandlingsnämnd för de fyra kommunerna Klippans, 
Perstorps, Åstorps och Örkelljunga inrättades 1999-09-28 för att genomföra 
samordnade upphandlingar. Nämnden hade som uppgift att initiera och 
hantera avtal och upphandlingar som innefattade samtliga kommuner. 
 
Den gemensamma nämnden har bestått av fyra ledamöter och fyra ersättare. 
Varje kommun har utsett vardera en ledamot och en ersättare. Klippans 
ledamot har enligt samarbetsavtalet varit tillika ordförande. Nämnden har 
dock inte varit aktiv på många år. De senaste protokollen i Klippans 
kommunarkiv är från 2011. 
 
Klippans kommun skrev 2012 avtal med Åstorps kommun om samverkan 
avseende gemensam organisation för upphandling. Därefter anslöt sig 
Perstorps kommun 2013 och Bjuvs kommun 2015. Hösten 2019 skrev 
Klippans, Perstorps, Åstorps och Bjuvs kommuner nya samverkansavtal för 
den gemensamma upphandlingsverksamheten.  
 
Den gemensamma nämnden 4 K Upphandling har formellt sett aldrig 
avvecklats. Förvaltningen förslår därför mot bakgrund av ovan att nämnden 
avvecklas och därmed upphävs även reglemente samt samarbetsavtal för 4 
K Upphandling från 1999. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 197 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-19 § 194 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-07-06 
Reglemente och samarbetsavtal för 4 K Upphandling 
 
Yrkande 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att: 

• avveckla den gemensamma nämnden 4 K Upphandling avvecklas 
den 31 oktober 2020, under förutsättning att kommunerna Klippan, 
Perstorp och Örkelljunga fattar likalydande beslut, samt 

• därmed upphäva reglemente och samarbetsavtal för nämnden 4 K 
upphandling. 

 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

33(41) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 151, forts 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att: 

• avveckla den gemensamma nämnden 4 K Upphandling avvecklas 
den 31 oktober 2020, under förutsättning att kommunerna Klippan, 
Perstorp och Örkelljunga fattar likalydande beslut, samt 

• därmed upphäva reglemente och samarbetsavtal för nämnden 4 K 
upphandling. 

 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkande från 
Anton Holmberg (SD) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avveckla den gemensamma nämnden 4 K Upphandling avvecklas den 31 
oktober 2020, under förutsättning att kommunerna Klippan, Perstorp och 
Örkelljunga fattar likalydande beslut, samt 
 
Därmed upphäva reglemente och samarbetsavtal för nämnden 4 K 
upphandling. 
 
Expedieras: 
Akten 
Klippans kommun 
Bjuvs kommun 
Perstorps kommun 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

34(41) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 152 
 
Motion från Pontus Pålsson (M) avseende "hantering och avslut av 
deponirisker" 
Dnr KSFD 2017/209 
 
Sammanfattning 
Pontus Pålsson (M) väckte en motion på kommunfullmäktiges sammanträde 
2017-05-29 om hantering och avslut av deponirisker där kommunfullmäktige 
föreslås besluta: 

• Att deponin vid Norra Vallgatan, som identifierats som miljöfarlig 
saneras genom bortforsling 

• Att upphandling inkluderar att anbud infordras i två alternativ med 
separat pris för sanering genom bortforsling av kemikalieupplag, 
som baseras på Thyréns 10.4, kostnadsbedömts av Bengt Svensson 
2015-05-07 till 18,3 Mkr. 

• Att igångsättningsbeslut tas i Ks med beskrivande av de lagkrav och 
anmälningar som krävs, och kostnadsalternativ utifrån redovisade 
anbud före genomförande. 

• Att kommunstyrelsen redovisar användning och uppgiven tidplan för 
massor från Frode Laursen till 113:10 under juli månad 2014 (som 
skulle avlägsnats i aug 2015). 

• Att kostnad för överskjutande mängd schaktmassor (ca 25 000 ton) 
utöver vad som behövs för återställning av området redovisas som 
separat kostnad. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 204 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 201 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-07-07 
Motion från Pontus Pålsson (M) om hantering och avslut av deponirisker 
 
Yrkande 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse 
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till motionen. 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

35(41) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 152, forts 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande mot Roger Nielsens (M) 
yrkande med bifallsyrkande från Åsa Holmén (L) under proposition och 
finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Reservation 
Moderaterna och Liberalerna reserverar sig skriftligen, se bilagor i slutet av 
protokollet.  
 
Expedieras: 
Akten 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

36(41) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 153 
 
Motion från Maria Gottschalk (-) om utökad öppethållning av 
Tingvallas serviceplats 
Dnr KSFD 2018/305 
 
Sammanfattning 
Maria Gottschalk (-) väckte en motion på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-10-22 § 184 om att utöka öppethållningen av Tingvallas 
serviceplats.  
Ur motionen: 
Söderåsen är en stor tillgång för Åstorp och många nyttjar tillgången 
regelbundet. Kommunens invånare, andra turister både inrikes och utrikes 
dras till naturen som vi är mycket stolta över. Porten till Söderåsen är för 
många den självklara utgångspunkten oavsett om du kommer med bil eller 
har promenerat inifrån byn.  
Har du kört en bit är det naturligt att uppsöka toalett innan din utflykt 
påbörjas, och har du gått en runda på en timme eller två likaså när du 
kommer tillbaka. 
I motionen yrkas följande: 

• Att kommunen ser över avtalet med IS Skanne gällande skötsel av 
Tingvallas serviceplats, 

• Att toaletter ska finnas öppna och tillgängliga för besökare vid 
Tingvalla året runt. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02, § 207 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 205 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-06-23 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-09 § 57 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2018-10-22 § 184 
Motion från Maria Gottschalk (-) om utökad öppethållning av Tingvallas 
serviceplats 
 
Yrkande 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
motionen bifalles. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

37(41) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 153, forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen bifalles. 
 
Expedieras: 
Akten 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

38(41) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 154 
 
Eventuella nyinkomna motioner 
 
Motion (SD) – Bygg ut grundskolan i Kvidinge 
Dnr KSFD 2020/284 
 
Sammanfattning 
Marcus Möller (SD), Anton Holmberg (SD) och Richard Mattsson (SD) har 
inkommit med en motion om att bygga ut grundskolan i Kvidinge med 
följande yrkanden: 

• Att grundskolan i Kvidinge byggs ut 
• Att lokalbehovet inom grundskolan i Kvidinge utreds 
• Att möjligheterna att bygga ut Kvidinge skola utreds 

 
Beslutsunderlag 
Motion från Marcus Möller (SD), Anton Holmberg (SD) och Richard 
Mattsson (SD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

39(41) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 155 
 
Motion (M) – Ängelholms flygplats gå inte in som delägare, gör 
motsvarande som Region Skåne 
Dnr KSFD 2020/324 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M) har inkommit med en motion om Ängelholms 
flygplats med följande att-satser: 

• att Åstorps kommun inte går in som delägare i Ängelholms flygplats. 
• att Åstorps kommun bistår med 1 527 000 kr till Ängelholms 

flygplats, på motsvarande sätt som Region Skåne har för avsikt att 
göra.   

 
Beslutsunderlag 
Motion från Wiveca Andreasson (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

40(41) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

Kf § 156 
 
Anmälningar/delgivningar  
 
Rapportering över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 1 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Noterar informationen till protokollet. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

41(41) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
 

FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR 
1. Reservation från Liberalerna, § 143 
2. Protokollsanteckning från Moderaterna, § 143 
3. Reservation från Sverigedemokraterna, § 144 
4. Reservation från Centerpartiet och Liberalerna, § 144 
5. Protokollsanteckning från Moderaterna, § 144 
6. Protokollsanteckning från Centerpartiet, § 147 
7. Protokollsanteckning från Liberalerna, § 147 
8. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD), § 148 
9. Protokollsanteckning från Åstorpsalliansen (M, L, KD), § 150 
10. Reservation från Moderaterna och Liberalerna, § 152 



 

Reservation               

KF 2020-09-28 

 

§ 143 Delårsrapport 2020-07-01 Åstorps kommun 

 

2012 sattes fokusområde och vision som 2020 skulle utvärderas hur dessa område har 
uppnåtts på slutåret 2020. 2017 valde dock fullmäktige att ändra på fokusområdena och 
sätta upp nya inriktningsmål. Där bröts långsiktigheten och dess följsamhet över tid kring 
kommunens mål.    

Förvaltningarnas måluppfyllelse presenteras i verksamhetsberättelserna som är en del av 
den här rapporten. Det finns mål under fokusområde som inte svarar upp för de intentioner 
som borde finns i vår kommun. Då måluppfyllelse blir oklar det vill säga hur mätning går till 
och mätetal saknas blir det svårt för min del att godkänna alla delar i den här 
delårsrapporten. Det finns även utifrån målen samt ekonomi en brist på följsamhet till givna 
direktiv och beslut.  

Det som dock tar ett rejält kliv fram är följsamhet och genomförandegraden gällande 
kommunens investeringar. Ett gediget budgetarbete kring investeringar och dess budgetår 
har påbörjats av ekonomiavdelningen och det visar sig nu att resultatet gå i rätt riktning.    

Det framgår dock att avloppsprojektet på Högalid och Maglaby, ligger högre än budget och 
en försening av det viktiga drickvattenprojektet.      

Noterar också att kommunens räntenetto avviker negativt om -3.8 mkr och utfallet beror 
främst på en lägre utdelning på 2 mkr från bolaget än budgeterat det vill säga 6 mkr.  

De styrandes budget höll inte och det råder även en stor osäkerhet kring den 
underfinansierade budgeten för Bildningsnämnden, som ordförande i Bildningsnämnden 
Reino Persson (S) instämmer.  

Reservation till förmån för egna yrkande.   

   

  

Åstorp 2020-09-30 

  

Åsa Holmén (L) Bodil Hellberg (L) 

Liberalerna i Åstorp 



                
Moderaterna 

Protokollsanteckning 

2020-09-28 

Delårsrapport 2020-07-01 Åstorps kommun  

Vi har länge påtalat för de styrande att genomförande graden av investeringar varit låg, mycket låg. 
Nu har ekonomichefen arbetet mycket med denna del och vi har vi en prognos som tyder på bättre 
genomförande grad. Detta är att föredra att vi har denna genomförande grad av investeringar i 
kommunen.  

Vad gäller ekonomin för Bildningsnämnden pekar prognosen på att nämnden är underfinansierad, 
trots omfattande handlingsplaner. Redan i budgetarbetet för 2020 diskuterades om 
Bildningsnämnden var underfinansierad, vilket Alliansen ansåg och yrkade på ökade anslag för 
nämnden. I delårsrapporten för 2020 ser vi nu att nämnden inte når en budget i balans, medans 
kommunen på helheten kommer uppnå sina mål. Med vårt budgetförslag hade vi bättre nått en 
budget i balans även för Bildningsnämnden.  

Sedan innehåller första meningen att vi godkänner 2020 delårsrapport. Det innebär att vi även 
medverkar till att godkänna de olika nämndernas måluppfyllnad. Det kan ju vara så att vi i 
kommunstyrelsen är av en annan mening men det reflekteras inte i beslutet. Vi tycker att i framtiden 
ska nämndernas måluppfyllelse inte vara med i rapporten som pekas ut för godkännande.  

Den tredje punkten innebär att vi ska upprätta en handlingsplan i de olika nämnderna som ska visa 
på hur nämnden får en budget i balans. Vi uppfattar att bildningsnämnden inte har en handlingsplan 
som kommer få budgeten i balans utan det kommer bli ett underskott på 4 Mkr. 

För Moderaterna 

2020-09-28 

Roger Nielsen (M)     



Reservation
Motion (SD) - Åstorps ståndpunkt för Ängelholms flygplats  

I skrivande stund befinner sig både Åstorp som övriga delar av världen i en 
besynnerlig situation med hänsyn till rådande pandemi. En pandemi som fått stora 
konsekvenser för flygplatser. Ängelholms flygplats är inget undantag. En flygplats 
som är väldigt nära och lokalt förankrad. Både för invånare och företag i Åstorp. Vår 
del i Nordvästra Skåne! 

Ängelholms flygplats är även unik i aspekten att denna flygplats har bäst 
förutsättningar att återhämta sig enligt sakkunniga. Inte minst genererar flygplatsen 
omkring 1 miljard kronor i skatteintäkter. Pengar som är väldigt viktiga för välfärden 
och vår del i regionen. Flygplatsen har även gått med vinst i flera år. Noterbart är 
även att alla miljardintäkter från Swedavia lyser med sin frånvaro och som t ex hade 
kunnat rädda och säkra Sveriges lokala och regionala flygplatser.  

SD-Åstorp är mycket positiva till god infrastruktur och goda transportmöjligheter. 
Istället för flygskam, dödsbeskattning av flyg och nedläggningar av flygplatser värnar 
vi nya möjligheter för företagare och medborgare att få ta del av alla de positiva 
effekter en lokal flygplats medför! Nya tekniska inovationer, fler och unika 
transportmöjligheter samt nya flygbränslen.

Tyvärr valde kommunfullmäktige att avslå SD-Åstorps motion om flygplatsen i 
Ängelholm. SD fick föredömligt gehör av C och L i ärendet. Det som är extremt 
beklagligt är att moderaterna i Åstorp igen går hand i hand med vänsterpartiet samt 
socialdemokraterna och avslår SD’s motion. Ännu en gång kan man bestämt 
bekräfta att moderaterna i Åstorp inte är som andra moderater. 

Åstorp väljer att gå i en icke solidarisk riktning och inte bistå vår lokala och regionala 
flygplats tillsammans med andra föredömliga kommuner. Detta är väldigt beklagligt. 
Trots att Åstorps kommun nyligen beslutade om en ny vision för kommunen. En 
vision som förtäljer att Åstorp ska både bejaka och främja olika 
kommunikationsmöjligheter. En faktor som man slår sig extra på bröstet för. 
Egendomligt gäller det inte flygplatser. Eller att tillgodose fungerande infrastruktur 
och behov. 

Sverigedemokraterna Åstorp kommer att fortsätta att höja blicken mot nya 
utmaningar och nå nya höjder. Det är med luft under vingarna som SD-Åstorp 
vidhåller att kommunfullmäktige tog fel beslut angående vår motion kring Åstorps 
ståndpunkt för Ängelholms flygplats. 

Således reserverar sig Sverigedemokraterna Åstorp i förmån till eget yrkande
 

____________________  ____________________ 

          Anton Holmberg (SD)                                             Tony Wiklander (SD)

Kommunfullmäktige 2020-09-28



 
 

 

 

Reservation  

Kommunfullmäktige 28 september 2020 

§144 Motion - Åstorps ståndpunkt för Ängelholms flygplats  

Sverige är ett glest befolkat land med långa avstånd, där flyget spelar en viktig roll för resor och 
transporter. De regionala flygplatserna betyder oerhört mycket för att samhällskritiska transporter 
som exempelvis ambulansflyg ska kunna utföras snabbt och effektivt. Tillgängligheten spelar även 
stor roll för jobb och företag i olika delar av Sverige, men också för såväl den civila som militära 
beredskapen.  

Att Ängelholms flygplats är en viktig del av den Nordvästskånska infrastrukturen råder det ingen 
tvekan om. Flera företag har valt att etablera sig i nordvästra Skåne på grund av närheten till flyget. 
Läggs flygplatsen ner försvinner företagen och därtill flera hundratals jobb. Arbete är en fundamental 
byggsten i vårt samhälle, vi måste se till att säkra och värna om jobben i vår region!  

Åstorps kommun hamnade på femte plats i en undersökning kring vilka kommuner i familjen 
Helsingborg som nyttjar flygplatsen mest. Vi tycker det är bedrövligt hur övriga partier helt bortser 
från detta faktum. Invånarna i Åstorp är i klart behov av att fortsatt ha en flygplats i Ängelholm!  

Det finns stora möjligheter att genom satsningar framåt nå en klimatneutral drift och sikta på ett 
fossilfritt flyg. Bland annat kan Ängelholms flygplats bli föremål för eldrivna flygplan. Vi tror på att 
flyget behöver utvecklas – inte avvecklas.  

Ängelholms flygplats har under alla år gått med plus med undantag för 2020. Pandemin har slagit 
hårt mot flera samhällsviktiga sektorer, där bland flyget, så sett ur det perspektivet är det inte så 
konstigt att Ängelholms flygplats går med ekonomiskt underskott. Vi börjar redan se ett ökat behov 
av tjänsteresor igen efter den avstanning som skedde under våren. Detta är väldigt positivt för 
Ängelholms flygplats då majoriteten av alla resenärer från Ängelholms flygplats flyger i tjänsten.  

 

Därför är det beklagligt att en majoritet i Åstorps kommunfullmäktige inte tycker att vi som kommun 
ska gå med som delägare i detta samhällsviktiga företag för att säkra framtiden. 

Till förmån för eget yrkande om att säkra flygplatsen i Ängelholm så lägger vi en liberal reservation.    

 

Åstorp 2020-09-30 

För Centerpartiet i Åstorp  

Murat Özbalci (C) och Annica Vink (C) 

 

För Liberalerna i Åstorp  

Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L)     



   
Moderaterna 

Protokollsanteckning: Motion (SD) - Åstorps ståndpunkt för Ängelholms flygplats  

Ängelholms flygplats har en stor effekt på regionens ekonomi och är viktig för regionens näringsliv. I 
underlag finns att läsa att möjligheten att flygpendla möjliggör beskattningsbara inkomster på 1 
miljard kronor för Nordvästskåne. Till det kommer regionens löneinkomster genom besöksnäring och 
näringsliv. Även för Nordvästskånes medborgare underlättar det att ta sig till Stockholm och vidare 
norröver med en väl fungerande flygkommunikation. Tiden som det tar att ta sig med tåg till 
Stockholm gör att det inte är ett alternativ för alla. 

På andra sidan av denna diskussion finns rösterna att det är staten som ska äga flygplatser och inte 
kommunerna. Med Agenda 2030 och globala miljöperspektivet är det då rätt av kommuner att gå in 
och rädda denna flygplats? Vi kan bara konstatera att man tycker olika i denna fråga. 

Flygplatsen är nu räddad, då sju kommuner gått in som delägare med Helsingborg och Ängelholm i 
spetsen tillsammans med Höganäs, Båstad, Klippan, Bjuv och nu senast Perstorp. Därmed så handlar 
det inte längre om att rädda en flygplats.  

Åstorpsmoderaterna har noggrant satt sig in i frågan och har inom KF-gruppen kommit fram till att vi 
säger nej till att äga en flygplats. Det har varit långa och intensiva diskussioner både inom och utanför 
denna grupp. Det tyngsta argumentet som vi kommer fram till är den situation vi som kommun 
befinner oss i. Vi har stora utmaningar och måste prioritera vårt fokus på äldreomsorg och skola. Ska 
man gå in i detta avtal, så är det med sikte på ett långsiktigt och aktivt ägande, och med en plan i 
första hand till år 2030.  

Åstorpsmoderaterna yrkade avslag och har till kommunfullmäktige 28 sept 2020, lämnat in en 
motion. Där föreslår vi att Åstorps kommun går in med ett ekonomiskt engångsbelopp, som 
motsvarar det framräknade beloppet 1,527 Mkr. På samma vis som Region Skåne har för avsikt att 
göra med 4,5 Mkr. Vi avsäger oss därmed ”rätten” att påverka. Förutom de ekonomiska riskerna så 
anser vi oss vara en för liten kommun för att avsätta tid på att äga en flygplats. Denna tid behövs 
lägga på andra uppgifter inom våra kärnverksamheter. Med detta upplägg anser vi att vi tar ansvar 
för Åstorps kommunala skattemedel. 

 

För Moderaterna 

 

 

Roger Nielsen   Wiveca Andreasson   



   
 

 

 

 

 

Protokollsanteckning 

 
 

Kommunfullmäktige 28 september 2020 

 

Beslut om Detaljplan för Björnekulla Ås (Gladan 2 m.fl.) Åstorp 

 

 

 

 

Centerpartiet i Åstorp anser att Björnekulla Ås (Gladan 2 m.fl.) är ett 
utvecklingsområde som kommer att sätta Åstorp på kartan. 

Närheten till Helsingborg, Ängelholm men framförallt närheten till Söderåsen 
och den upplevelsen som det erbjuder kommer vara viktiga faktorer för 

Åstorps framtid. 
 
Därför är det viktigt att när vi nu skall bygga nytt område så måste vi ställa 

krav på byggherrarna att de bygger hållbart och inbjudande.   
 

När Björnekulla ås står klart så vill vi att området bjuder in till engagemang, 
stolthet och en känsla av framtidstro. 

 
Det gör inte bara området mer hållbart utifrån sociala och ekonomiska 

aspekter, området blir framförallt mer attraktivt och utvecklande. Något 
annat vore inte socialt hållbart.  

 

Att människor väljer att bosätta sig i Åstorp och vill skapa sin framtid här är 
det vi måste eftersträva när vi nu kommer att bygga på Björnekulla ås 

 
 

 

 

 

 

 

 

Murat Özbalci                  Annica Vink 

Centerpartiet                 Centerpartiet  

Gruppledare        

 

 



 

 

 

 

Protokollsanteckning 

KF 2020-09-28 

KF § 147 Detaljplan för Björnekulla Ås (Gladan 2 m.fl) Åstorp  

 

Björnekulla Ås och dess betydelse för Åstorps utveckling. Vi ser stora möjligheter i området 
som numera tydligt har blivit ett utpekat utbyggnadsområde för bostäder.  

Vi har förhoppningar på det här området, för att öka Åstorps attraktivitet och det finns 
möjligheter med området pga att det ligger stationsnära och i närhet till Söderåsen. När väl 
Söderåsbanan är igång med persontrafik så öppnas pendlingsmöjlighet för arbete, studier 
och turism.  

Vi liberaler vill här prioritera bostadsbyggande och minimera annan verksamhet. Framåt 
måste vi bevaka och se att så blir fallet när olika byggherrar skall utveckla området.  

 

Åstorp 2020-10-01 

 

Åsa Holmén  

Bodil Hellberg 

Liberalerna i Åstorp    

      



               
Åstorpsalliansen 

Reservation  
2020-09-28 

Motion från Henrik Danielson ”Krafttag mot narkotikan”   

En motion som lämnades in 25 juni 2018, så som ni förstår har det tagit alldeles för lång tid att 
bereda den. Givetvis arbetar kommunen med dessa frågor, frågan som måste ställas är dock med 
vilken framgång? Då det står klart att invånarna i Åstorp upplever att det blivit mer och mer otryggt i 
vår kommun och även polisen berättar att de upplever att kommunens problem med narkotika bara 
har ökat de sista åren, så kan vi konstatera att vi inte lyckats.  
Vi vill på alla sätt och vis bekämpa narkotikan och dess inflytande och givetvis är det polisen som har 
ett ansvar för detta, men från Alliansens sida vill vi också att kommunen gör allt man kan för att 
stoppa denna utveckling.  
Vi yrkade bifall till motionen, detta för att vi vill att man undersöker möjligheten till 
kameraövervakning på någon skola. Detta har många fört fram i motioner och yrkanden, men vi 
uppfattar inte att kommunen sätter till alla krafter för att göra det. 

Då vårt yrkande på bifall till motionen föll, reserverar vi oss mot beslutet. 

 

För Åstorpsalliansen. 

2020-09-28 

Roger Nielsen (M)  Åsa Holmen (L)  Hans Sundström (KD)     



               
Åstorpsalliansen 

Protokollsanteckning 

2020-09-28 

Motion (M, L, KD) Presentkort för att gynna den lokala handeln i Åstorps kommun   

Åstorpsalliansen har varit drivande för att kommunen skulle göra en insats för att gynna den lokala 
handeln, då många har det problematisk på grund av pandemin. Vi ville engagera idrottsrörelsen för 
att hjälpa till med detta, för att på så sätt även gynna idrottsrörelsen, som också har det kämpigt.  

Vi fick inte gehör för vårt förslag, utan det blev ett annat upplägg i denna fråga. Vi är positiva till att 
kommunen gör något för handeln i kommunen, dock tycker vi att det finns brister i förslaget som de 
styrande tog fram. Vi är mycket oroliga för att de företag som mest behöver det, inte får stöd och 
hjälp här, utan att det snarare hamnar hos företag som haft fördelar av pandemin.  

Vi yrkade inte bifall för motionen, då detta är överspelat nu. Vi kommer fortsätt att driva ärendet för 
att bevaka att det inte är företag som gått bra under pandemin, som får stöd genom detta.  

Vi anser även att detta presentkort ska användas som julklapp till kommunens anställda.  Vidare 
borde det också ges möjlighet för kommunens företag att kunna köpa ett presentkort, som gynnar 
den lokala handeln i Åstorps kommun, till sina anställda.  

Allt för att göra vad vi kan för att gynna företagen inom Åstorps kommun. 

 

Åstorpsalliansen  

2020-09-28 

Roger Nielsen (M)  Åsa Holmen (L)  Hans Sundström (KD)     



   
 

KF § 152 2020-09-28  

Motion om Norra Vallgatan, återställning av Åstorp 113:154, 113:10 

Reservation   

Motion från Pontus Pålsson, motion om hantering och avslut av deponirisker 2017-05-29   

2017 motionerade Pontus Pålsson om hantering och avslut av deponirisker och ärendet har under 
2018 och 2019 åter hanterats utan att motionen har behandlats av Åstorps kommuns 
fullmäktigeförsamling.  Det är helt orimligt att ärendet inte hanterades tidigare med tanke på att 
beslut om deponin antogs 2016 av KF på våren efter det blev ärendet överklagat men sedan fanns 
det tid att genomföra fullmäktigebeslutet. Det gjordes ingenting på ett och halvt år i kommunen 
för att verkställa och genomför sitt tidigare beslut om övertäckning.   

Det blev en ny mandatperiod och ärendet var återigen upp för vidare beslut under november 2018 
och sedan fortsatte ärendet även under 2019. Men Pontus Pålssons motion hanterades inte i 
samband med att ärendet processades i kommunen.        

Vi framhåller fortfarande vår uppfattning om att den rätta lösningen är att sanera och ta bort de 
tillförda massorna. Det långsiktigt bästa alternativet för att vara drivande och sträva mot ett 
hållbart samhälle, med miljöaspekten i åtanke.         

Behovet av att sanera giftdeponin skapades i december 2005. Då Åstorps kommun beslutade att ge 
blandningstillstånd åt Svensk Jordförbättring AB, utan att kontrollera företaget.      

I ärendet om Norra Vallgatan så väljer styret att blanda in mellanlagringen av rena jordmassor (Frode 
Larsen).  Massor som kommunen tog emot i juli 2014 och låtit dem ligga på kommunal 
strandskyddad mark sedan dess. De tillfälliga jordmassorna skulle enbart ligga där ett år och det finns 
inget politiskt beslut om vad de skall användas till. Vi hävdar att det är ett separat ärende. Ärendet 
borde enbart handla om de tillförda förorenade massorna. Ärendet har under 2018/19 fått en annan 
karaktär i och med att strandskyddsdispensen löpte ut i augusti 2020.   

När de olika alternativen presenteras så framkommer inte kalkylen på ett trovärdigt sätt. Det finns 
inte i underlaget något anbud från entreprenadföretag för kostnader för det tillförda massorna.  

Vi framhöll vid behandlingen av ärendet i KF på alternativa vägar för att få tillstånd en bättre lösning 
av giftdeponin.  

Vi yrkade på att föreslå kommunfullmäktige:  

Att Åstorps kommun ska ansöka om exproprieringstillstånd för fastigheten Åstorp 113:154.  



Vi yrkade som ändringsyrkande att ge projektgruppen för Norra Vallgatan i uppdrag att ta fram 
underlag och utreda följande:  

Att ta fram två jämförbara anbud som lämnats av entreprenadföretag för det som kallas alternativ 1 i 
tjänsteskrivelsen och alternativ bortforsling (exklusive jordmassorna från Frode Laursen och den 
gamla soptippen). 

Att teknisk beskrivning redovisas som förtydligar arbetena i respektive alternativ. 

Att ekonomiska och tekniska konsekvenser redovisas för nödvändiga åtgärder i alternativ 1, såsom 
kontrollprogram, pumpning av lakvatten och andra efterbehandlingsåtgärder (under en 30-
årsperiod). 

Vi yrkade som ändringsyrkande: 

Att om utredningen visar på att det bästa alternativet för Åstorps kommun och dess invånare ur 
miljö- och ekonomiskt hänseende på lång sikt är att transportera bort saltet till annan deponi, 
kommer ansökan att kompletteras med detta så att ev. bidrag kan erhållas.  

Vi yrkade som tilläggsyrkande:  

Att ge tekniska kontoret i uppdrag att nödvändiga miljöskyddsåtgärder och anmälan enligt 28 § 
förordningen om miljöfarlig verksamhet för deponin vid Norra Vallgatan genomförs.  

 

        

Åstorp 2020-09-28  

 

Roger Nielsen (M) Åsa Holmén (L) 
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