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KOMMUNSTYRELSEN 
PROTOKOLL 2021-05-05 

Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, klockan, 18:00 – 20:32 
Ajournering 19:28 – 19:45 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Amer Lukac, nämndsekreterare §§ 82 – 101 
Jonas Jönsson, kommunchef, §§ 82 – 101 
Anna Falkenstam, ekonomichef, §§ 82 – 97 
Karolina Håkansson, HR-chef, § 85 
Alexander Nymån, HR-utvecklare, § 85 
 

 

Övriga 
deltagare 

  

Plats och tid för 
justering 

Stationshuset, måndagen den 10 maj klockan 14:30. 

 
 
 

Sekreterare Amer Lukac 
  
 
   

Ordförande Ronny Sandberg (S)  
  

 
 

(1) Justerande Mikael Mårtensson (S)  
  

 
 
 

 

(2) Justerande Rolf Lundqvist (SD)  
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 89 § 91 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S)         

Vakant         
Richard Ridwall (S) X X X   X   

SD         
Vakant         

Anton Holmberg (SD) X X X   X   
Rolf Lundqvist (SD) §§ 82 – 90, 

§§ 92- 101 
§§ 82 – 90  
§§ 92- 101 

X      

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

Othman Al Tawalbeh (S)  X X X   X   
Lennart Fredriksson (S) §§ 82 – 90, 

§§ 92- 101 
§§ 82 – 90  
§§ 92- 101 

X      

Mikael Mårtensson (S) X X X   X   
Annica Vink (C)  X § 91    X   

Johan Bergqvist (V) X § 91    X   
SD         

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

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

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

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

Totalt 16 13 8 5  9 4  
 
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 97 §  

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S)         

Vakant         
Richard Ridwall (S) X X X      

SD         
Vakant         

Anton Holmberg (SD) X X   X    
Rolf Lundqvist (SD) §§ 82 – 90, 

§§ 92- 101 
§§ 82 – 90, 
§§ 92- 101 

  X    

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

Othman Al Tawalbeh (S)  X X X      
Lennart Fredriksson (S) §§ 82 – 90, 

§§ 92- 101 
§§ 82 – 90, 
§§ 92- 101 

X      

Mikael Mårtensson (S) X X X      
Annica Vink (C)  X § 91       

Johan Bergqvist (V) X § 91       
SD         

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

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

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

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

Totalt 16 13 5 5 3    
 

Votering 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

4(29) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-05-05 
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av rekrytering och anställande av avdelningschef för 
arbetsmarknadsenheten ...........................................................................26 

Ks § 100  Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) 
avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet ........................................27 

Ks § 101  Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) 
angående Haganässkolan ........................................................................28 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 82 
 
Godkännande av dagordning 
 
Yrkande 
 
Ordförande yrkar på att  

• följande ärende utgår: ”Frågestund för allmänheten (skriftligt)”. 
• följande ärende tilläggs dagordningen: ”Eventuella val”.  

 
Rolf Lundqvist (SD) väcker ett övrigt ärende om ”Inhibering av rekrytering och 
anställande av avdelningschef för arbetsmarknadsenheten”. 
 
Roger Nielsen (M) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) två väckta ärenden 
avseende ”det systematiska arbetsmiljöarbetet” och ”angående Haganässkolan” 
 
Proposition 
Ordförande ställer samtliga yrkanden under proposition och finner att dessa 
bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med dessa justeringar. 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 83 
 
Eventuella val – Val till arbetsutskottet och personalutskottet 
Dnr KSFD 2021/10 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att förrätta val till arbetsutskottet och personalutskottet.  
 
Yrkanden 
Anton Holmberg (SD) yrkar på att utse Rolf Lundqvist (SD) till ledamot i 
personalutskottet. 
 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar på att utse Anton Holmberg (SD) till ersättare i 
personalutskottet. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar på att utse Anton Holmberg (SD) till ledamot i 
arbetsutskottet. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar på att utse Peter Lindberg (SD) till ersättare i 
arbetsutskottet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer samtliga yrkanden under proposition och finner att dessa 
bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser: 
 
Till personalutskottet 
Rolf Lundqvist (SD), ledamot, samt 
Anton Holmberg (SD), ersättare 
 
Till arbetsutskottet 
Anton Holmberg (SD), ledamot, samt 
Peter Lindberg (SD), ersättare 
 
Expedieras 
Akten 
HRSC 
Valda ledamöter och ersättare 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 84 
 
Beslut om godkännande av yttrande på Regionplan för Skåne 2022–2040 
Dnr KSFD 2021/103 
 
Sammanfattning 
Region Skåne har arbetat fram förslag på regionplan för Skåne, som är på 
samråd under perioden 2020-12-01 till 2021-04-30. Under denna period har 
Skånes kommuner och andra berörda möjlighet att lämna synpunkter på planen. 
Åstorps kommun har getts möjlighet att yttra sig och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Tekniska kontoret samt 
övriga kommuner i Familjen Helsingborg sammanställt förslag på yttrande, 
som lyfts för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 98 
Tjänsteskrivelse Ina Andersson, daterad 2021-04-12. 
Åstorps yttrande Regionplan för Skåne 2022–2040, daterat 2021-04-12. 
Bilaga Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022–2040. 
Regionplan för Skåne 2022–2040 – Samrådshandling. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna förslag till yttrande över Regionplan för 
Skåne 2022–2040. 
 
Anton Holmberg (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslut. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande över Regionplan för Skåne 
2022–2040. 
 
Expedieras 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 85 
 
Ekonomisk månadsuppföljning 2021 - mars 
Dnr KSFD 2021/86 
 
Sammanfattning 
Efter mars månad konstateras att verksamheternas nettokostnader för perioden 
ligger lägre än förbrukningen av budget. Bedömd årsprognos efter mars månad 
2021 uppgår till 31,9 mkr, vilket är 22,3 mkr bättre än budget. Ca 16% av 
investeringsbudgeten har förbrukats och genomförandegraden vid årsskiftet 
bedöms uppgå till ca 96%.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-20 
Månadsrapport, 2021-04-20 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter 
mars månad 2021. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter mars månad 2021. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 86 
 
Ekonomichefen informerar 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, ekonomichef, informerar om: 

• Skatteprognosen 
• Hantering av vissa besparingar enligt budget 2021 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 87 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Jonas Jönsson, kommunchef, informerar om: 

• Covid19-läget i kommunen 
• LEADER-projekt på Rönne å och Ringsjön 
• Rekryteringen av Kris- och säkerhetssamordnare avslutad, och personen 

påbörjar tjänsten 1 augusti 
• Rundabordssamtal med småföretagare 
• Kommande avrapportering från ATEA avseende IT4K 
• Skånestafetten  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 88 
 
Planansökan för Hyllinge 36:3, ”Lydinge stadsdel etapp 1” 
Dnr KSFD 2021/95 
 
Sammanfattning 
En ansökan om planbesked har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen, 
SBF, i Åstorp gällande rubricerad fastighet. Ansökan kommer från 
fastighetsägare till Hyllinge 36:3. 
 
Syftet med den sökta åtgärden är att möjliggöra nybyggnation av 
bostadsområde i Hyllinge, intill Lydinge golfbana 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 99 
Tjänsteskrivelse från Ola Eriksson, 2021-04-01.  
Start-PM, Hyllinge 36:3, ”Lydinge stadsdel etapp 1”, 2021-04-01. Planansökan, 
2021-03-05. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att bevilja planstart för ny detaljplan för Hyllinge 36:3, 
”Lydinge stadsdel etapp 1”. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja planstart för ny detaljplan för Hyllinge 
36:3, ”Lydinge stadsdel etapp 1”. 
 
Expedieras 
Akten 
Plankontoret 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 89 
 
Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5, 10 och 28 
Dnr KSFD 2021/75 
 
Sammanfattning 
Björnekulla Fastighets AB (BFAB) och AB Kvidingebyggden (KvB) har i 
enlighet med gällande ägardirektiv översänt en skrivelse med begärande om 
kommunfullmäktiges godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan 28, 
Backsippan 5 och 10.  
 
Försäljningen är delvis en följd av att Åstorps kommun sagt upp gällande 
hyresavtal för boendet på Backsippan, fastighet Backsippan 28. Genom att även 
sälja intilliggande fastigheter är syftet att frigöra kapital för en direkt satsning 
på bostäder på Björnekulla Ås.  
Kommunstyrelseförvaltningen ser inte att behov föreligger av fastigheterna för 
kommunalt ändamål.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 100 
Yttrande från Socialförvaltningen gällande Backsippan 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 § 88 
Skrivelse BFAB, försäljning av fastigheter daterad den 11 mars 2021 
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-03-19  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljning av 
Backsippan 5, 10 och 28.  
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att återremittera ärendet för: 

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

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

 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande.  
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
 
Lennart Fredriksson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 89, forts 
 
Proposition 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) återremissyrkande med bifallsyrkande från 
Nils-Göran Nilsson (KD), Roger Nielsen (M) och Paul Ericsson (M) mot att 
avgöra ärendet på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras under 
sammanträdet.  
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som anser att 
ärendet ska avgöras på sammanträdet röstar Ja och den som anser att ärendet 
ska återremitteras röstar Nej. 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 8 Ja-röster och 5 nej-
röster, vilket innebär att ärendet ska avgöras under sammanträdet. För att se hur 
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 89). 
 
Proposition 
Ordförande ställer därefter eget yrkande med bifallsyrkande från Rolf 
Lundqvist (SD) och Lennart Fredriksson (S) under proposition och finner att 
detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning av 
Backsippan 5, 10 och 28. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (Se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet). 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 90 
 
Tjänsteman i beredskap (TiB) 
Dnr KSFD 2021/100 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommun har tidigare haft ett avtal med Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst (RSNV) för hantering av bland annat tjänsteman i beredskap. Detta 
avtal sades upp då delar av detta avtal avsågs hanteras på annat sätt. 
Kommunen behöver däremot ha en TiB-funktion för att lättare kunna hantera 
krissituationer som uppstår. Förslag för detta har diskuterats tillsammans med 
Räddningschefen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Räddningsnämnden 2021-04-20 § 12 
Tjänsteskrivelse från kanslichef, Merih Özbalci, 2021-03-17 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att nyttja heltidsorganisation som byggs upp inom 
räddningstjänsten för att bemanna TiB-funktionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att nyttja heltidsorganisation som byggs upp inom 
räddningstjänsten för att bemanna TiB-funktionen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kanslichef 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

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

Ks § 91, forts 
 
Samt  
Under stycke 3 
Vid ny-, till- och ombyggnationer ska bolaget redovisa kalkyler för 
hyressättning inklusive investeringsnivå till kommunens ekonomiavdelning 
samt likviditetsplan enligt ägarensanvisning som ett underlag till budgetarbetet. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Peter Lindberg (SD) 
och Mikael Mårtensson (S) mot Roger Nielsens (M) yrkande med 
bifallsyrkande från Åsa Holmén (L) och Paul Ericsson (M) under proposition 
och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar bifall 
till ordförandes yrkande röstar Ja, och den som bifaller Roger Nielsens (M) 
yrkande röstar Nej. 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 9 Ja-röster och 4 Nej-
röster, vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 91). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
ägardirektiv.  
 
Reservation 
Moderaterna reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 
Liberalerna reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 
Ärendet kan inte justeras då en av justeringspersonerna anmält jäv i ärendet. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 92 
 
Årsredovisning för kommunalförbundet Medelpunkten 2020 
Dnr KSFD 2021/99 
 
Sammanfattning 
Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004 och är ansvarig för 
medlemskommunernas hjälpmedelsförsörjning. Åstorps kommun har mottagit 
årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Medelpunkten tillsammans med 
EY:s granskning av årsredovisningen och revisionsberättelse. Direktionen för 
Medelpunkten har godkänt årsredovisningen och sänt över den till 
medlemskommunerna.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 102 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, kanslichef, 2021-04-08 
Årsredovisning kommunalförbundet Medelpunkten 2020 
Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2020 Kommunalförbundet 
Medelpunkten 
Revisionsberättelse år 2020 
Protokoll från direktionen 2021-03-23 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige 

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

beviljas ansvarsfrihet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:  

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

beviljas ansvarsfrihet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 93 
 
Revidering av Bildningsnämndens reglemente 
Dnr KSFD 2021/90 
 
Sammanfattning 
Kommunen har enligt lag rätt till ersättning från staten för de kostnader som 
uppkommer med anledning av att kommunen tar emot och genomför insatser 
för asylsökande barn och elever. I förordningen som styr rätten till ersättning 
pekas ”kommunen” ut som ersättningsberättigad. Då det är bildningsnämnden 
som ansvarar för kommunens utbildningsinsatser, borde samma nämnd få 
begära ersättning av staten i kommunens namn. För att bildningsnämnden ska 
kunna sättas i kommunens ställe i dessa frågor, behöver kommunfullmäktige 
tilldela nämnden detta ansvar. Bildningsnämndens reglemente behöver 
uppdateras med detta tillägg. 
 
I förslaget föreslås även vissa språkliga förändringar i nämndens reglemente. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 107 
Protokoll från Bildningsnämnden 2021-03-24 § 37 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-04 
Förslag på förändringar i bildningsnämndens reglemente, ändringar i rött 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att tilldela bildningsnämnden ansvar över förordning (2017:193) om statlig 
ersättning för vissa asylsökande m.fl. 
att i övrigt godkänna bildningsnämndens reglemente enligt tjänsteskrivelsens 
förslag. 
 
Anton Holmberg (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslut. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att tilldela bildningsnämnden ansvar över förordning (2017:193) om statlig 
ersättning för vissa asylsökande m.fl. 
att i övrigt godkänna bildningsnämndens reglemente enligt tjänsteskrivelsens 
förslag. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 94 
 
Svar på väckt ärende av Åsa Holmén (L) – Fråga om förskolemoduler i 
Kvidinge 
Dnr KSFD 2020/12 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) väckte ett ärende på kommunstyrelsens sammanträde den 8 
januari 2020 gällande förskolemoduler i område Öst/Kvidinge samt om 
framtidsplanerna gällande hur kommunen ska lösa den akuta bristen på 
förskolor. Bildningsnämnden har under våren 2021 arbetat fram en 
prioriteringsordning som nämnden vill arbeta efter vad gäller framtida behov av 
utbildningslokaler. I denna ”lokalplan” framgår att nya förskolor i Kvidinge är 
högt prioriterade och att bildningsnämndens plan är att en ny konceptförskola 
ska stå klar år 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 106 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef bildningsförvaltningen 
Minnesanteckningar från Bildningsnämndens arbetsutskotts lokalgrupp 2021-
03-01 (prioriteringslista) 
Protokoll från Kommunstyrelsen, 2020-01-08 § 31 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att ärendet anses besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser att ärendet anses besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Protokollsanteckning 
Åsa Holmén (L) meddelas möjlighet att lämna in en protokollsanteckning men 
har vid tidpunkten för justeringen inte inkommit med någon. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 95 
 
Motion (M, L, KD) - Genomlysning och uppdatering av samtliga 
miljö/giftdeponier i Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2019/203 
 
Sammanfattning 
En motion har inkommit från Wiveca Andreasson (M), Bodil Hellberg (L) och 
Hans Sundström (KD) avseende genomlysning och uppdatering av samtliga 
miljö/giftdeponier i Åstorps kommun.  
I motionen framfördes följande: 

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

Åstorpsalliansen yrkar att en genomlysning och uppdatering av ovan punkter 
görs och att därefter ta fram en handlingsplan för dess framtid. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 § 84 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef Jörgen Wallin, 2021-03-26 
Protokoll från kommunstyrelsen 2020-10-07 § 230 
Protokoll från kommunfullmäktige 2019-06-24 § 108  
Regional avfallsplan 2020–2024 för Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 
Åstorp, Ängelholm. NSR. Antagen i Åstorp 2019-10-28.  
Bygg- och miljönämnden, Inventering och riskklassning av nedlagda deponier 
Dnr – 2018-604-1, 2018-09-04 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD), 
Nils-Göran Nilsson (KD), Åsa Holmén (L) och Roger Nielsen (M) under 
proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Expedieras: Akten, Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 96 
 
Väckt ärende av Åsa Holmén (L) - Uppdatering och status kring arbetsgång 
motion angående miljö och giftdeponier 
Dnr KSFD 2019/235 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) väcker ett ärende om uppdatering och status gällande motion 
från Åstorpsalliansen på området – genomlysning och uppdatering av samtliga 
miljö/giftdeponier i Åstorps kommun. 
Genom hanteringen av motionen anses det väckta ärendet besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 § 85 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef Jörgen Wallin, 2021-03-26 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2020-10-07 § 231 
Protokoll från kommunfullmäktige 2019-06-24, § 108 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2019-08-07, § 173  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anse det väckta ärendet besvarat. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser det väckta ärendet besvarat. 
 
Expedieras 
(8) Akten 



Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 97 
 
Motion (M, L, KD) - Vi ska följa lagen gällande redovisning av 
pensionsåtagande uppkomna före 1998 
Dnr KSFD 2019/136 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommun har i enlighet med beslut i kommunfullmäktige redovisat 
pensionsåtagande uppkomna före 1998 i enlighet med fullfonderingsmodellen. 
Det innebär att samtliga åtaganden redovisats på redovisningsmässiga grunder 
som en skuld i balansräkningen i stället för utanför linjen. Principen slås fast i 
samband med varje årsredovisning och leder till revisionskritik eftersom 
redovisningslagen anger att pensionerna ska redovisas i enlighet med 
blandmodellen. 
 
Beslutsunderlag  
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 96 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-28 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD), 2019-04-29 
Protokoll från Kommunfullmäktige, 2019-04-29 § 74 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.  
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens (M) yrkande under 
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Paul Ericsson (M) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar bifall 
till ordförandes yrkande röstar Ja, och den som bifaller Roger Nielsens (M) 
yrkande röstar Nej. 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 Ja-röster, 5 Nej-röster 
och 3 som avstår ifrån att rösta. Detta innebär att ordförandes utslagsröst avgör, 
vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 97). 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 97, forts 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 97 
 
Delegationsärenden 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2021-03-15 – 2021-04-14 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar delegationsärendena till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 98 
 
Anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Noterar anmälningsärendena till protokollet, samt skickar med till förvaltningen 
att se över om det går att korrigera formuleringen i arbetsutskottets protokoll 
från 2021-04-21 i ett ärende som blev felaktigt. 
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26(29) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 99 
 
Övriga ärenden - Väckt ärende av Rolf Lundqvist (SD) – om Inhibering av 
rekrytering och anställande av avdelningschef för arbetsmarknadsenheten 
Dnr KSFD 2021/118 
 
Sammanfattning 
Rolf Lundqvist (SD) väcker ett övrigt ärende för Sverigedemokraterna. I 
ärendet framkommer följande:  
Ytterligare en chef har valt att sluta under nuvarande ledning. Denna gång rör 
det sig om arbetsmarknadschefen och att tjänsten i skrivande stund är vakant. 
Åstorp har flera chefspositioner och man ska alltid ta en stor funderare om det 
är både rimligt och lämpligt att fortsätta med en tjänst som är vakant. 
 
Yrkanden 
Att berörd förvaltning får i uppdrag att inhibera rekrytering och anställande av 
avdelningschef för arbetsmarknadsenheten så att denna tjänst försvinner  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Skickas till förvaltningen för beredning.  
 
Expedieras 
(8) Akten 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 100 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) avseende 
det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Dnr KSFD 2021/119 
 
Sammanfattning 
Roger Nielsen (M) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) en fråga om hur vi 
följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
Texter nedan är hämtade från Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy. 
HR-avdelningen ansvarar för att en kommunövergripande uppföljning sker 
årligen och att en medarbetarundersökning genomförs regelbundet.  
Dock har kommunstyrelsen och nämnderna fortsatt ett ansvar att följa upp 
verksamheten och det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt gällande mål, 
regler, riktlinjer och rutiner. 
Detta föranleder Alliansens att påpeka att vi inte följer vårt reglemente enligt 
följande, att vi skall årligen i kommunstyrelsen följa upp detta enligt gällande 
mål, riktlinjer och rutiner. 
 
Därför vill jag att kommunstyrelsen skyndsamt får en redogörelse för hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i kommunen enligt gällande mål, 
riktlinjer och rutiner. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning.  
 
Expedieras 
Akten 
HR-avdelningen 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

Ks § 101 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) angående 
Haganässkolan 
Dnr KSFD 2021/120 
 
Sammanfattning 
Roger Nielsen (M) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) ett ärende avseende 
kostnadsjämförelse för Haganässkolan. 
 
Vi har nu haft ett möte om Haganässkolan, det blev en bra dragning om hur 
skolan är tänkt att se ut. Hur lärarna vill arbeta och utformningen därefter är 
säkert bra, det är inte jag expert på att uttala mig om. Däremot kan inte alla ha 
blivit lika glada när ekonomin för skolan visades på slutet. Vi har tagit beslut 
om hyran, och här är de styrande väldigt noga på att påtala att det är just hyran 
som vi fattar beslut om, inte totalkostnaden för bygget. Den otrevliga 
överraskningen i detta är att hyran nu blir ca 3,5 miljoner dyrare om året än vad 
kommunfullmäktige beslutade om 2017. 
(KF 2017-09-25 §128). Det framkom också att denna rejäla fördyring av hyran 
var känd (inom BFAB) redan 2017 när kf tog beslutet om att godkänna en 
hyresökning om 1 miljon. Denna miljon har alltså nu vuxit till sig och ökat till 
ytterligare 3,5 miljoner i högre hyreskostnad utanför den beslutade ramen.  
Vi skulle vilja att kommunen undersöker om det är rimligt att kostanden är så 
hög för skolan eller det går att bygga en skola för samma elevunderlag betydligt 
billigare. Det kan inte vara så att vi ska bygga ”ett skrytbygge” utan vi ska var 
rädda om våra kommuninvånares skattepengar så att vi lägger pengarna rätt. 
 
Därför yrkar vi: 
att kommunchefen studerar ett antal jämförbara projekterade/nybyggda 
skolor/förskola i vår närtid och ser vilka kostnader de har haft för sina skolor. 
Detta för att vi ska få en bild av hur vår kostnadsbild är, i förhållande till andra. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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PROTOKOLL 
2021-05-05 

PROTOKOLLSBILAGOR 
1. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 89 



 
 

Åstorpsalliansen 
Reservation 
2021-05-05 

§ 89 Backsippan   
 

Återigen tvingas vi i politiken fatta beslut på alldeles för lösa grunder och för dåligt 
underlag. De styrande hävdar att detta är vad BFABs styrelse vill, bra men vi får inte 
se vilket underlag de fattar beslutet på.  
Vårt kommunala bostadsbolag ska tillhandahålla en variation av lägenheter för 
kommuninvånarna. Detta kunde vara ett sätt att tillhanda hålla mindre, ”billiga” 
lägenheter i stället för att enbart bygga nya lägenheter, som det är svårt att få en 
lägre hyra på. Vi anser att det behövs olika typer av lägenheter för att stimulera en 
boenderotation inom kommunen.  
Varför får vi inte se underlag på vad det skulle kosta oss att själva bygga om och 
vilken hyra det skulle bli på de lägenheter som skulle kunna erbjudas 
kommuninvånarna?   
Nu går vi istället direkt till försäljning utan att noga undersöka alla möjligheter så att vi 
i politiken kan känna oss trygga med de beslut vi fattar. 
 
Vi vill även understryka samt markera att vår bedömning är att ledamöter samt 
ersättare i bolagens styrelser Bfab och Kvb borde/skall anses som jäviga i det 
ärendet när det gäller en försäljning av sitt bestånd.   
 
 
Tyvärr fick vi inte gehör för våra yrkande och därför reserverar vi oss mot beslutet, 
samt att ledamöter/ersättare från bolagen deltager i beslutet. 
 

 
 
Kommunstyrelsen 2021-05-05. 
 
 
Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 
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