
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2021-10-06 

Datum för anslagets uppsättande 2021-10-12 
Datum för anslagets nedtagande 2021-11-03 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
    

   
    

Underskrift Amer Lukac 
 

1(27) 
 
 

KOMMUNSTYRELSEN 
PROTOKOLL 2021-10-06 

Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, klockan, 18:00 – 21:10 
Ajournering 18:09 – 18:18, 19:26 – 19:45 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Amer Lukac, nämndsekreterare §§ 174 – 189 
Jonas Jönsson, kommunchef, §§ 174 – 189 
Anna Falkenstam, ekonomichef, §§ 174 – 189 
Merih Özbalci, kanslichef, §§ 177 – 182 
 

 

Övriga 
deltagare 

 
 

 

Plats och tid för 
justering 

Stationshuset, tisdagen den 12 oktober klockan 16:00 

 
 
 

Sekreterare Amer Lukac 
  
 
   

Ordförande Ronny Sandberg (S)  
  

 
 

(1) Justerande Mikael Mårtensson (S)  
  

 
 
 

 

(2) Justerande Rolf Lundqvist (SD)  
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NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd
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§ 182  § 186 

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) ---        
Rolf Lundqvist (SD) X X   X X   

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

Roger Nielsen (M) ---        
Paul Ericsson (M) ---        

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) ---        
Mikael Mårtensson (S) X X X   X   

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

SD         
Peter Lindberg (SD) X X   X X   

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

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

Totalt 14 13 6 5 2 8 5  
 
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 174 
 
Godkännande av dagordning 
 
Åsa Holmén (L) väcker ett övrigt ärende angående ”Prästamarken” 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med ovan justering. 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 175 
 
Frågestund för allmänheten 
 
Sammanfattning 
Allmänheten ges tillträde till dagens sammanträde med kommunstyrelsen i 
enlighet med ett beslut från kommunfullmäktige i Åstorp den 31 maj 1999. 
Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor under 15 minuter.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Då allmänhet finns närvarande ajourneras mötet för allmänheten möjlighet att 
ställa frågor på dagordningen. 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 176 
 
Halvårsuppföljning av verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 2021 
Dnr KSFD 2020/392 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen för det miljöstrategiska arbetet i Åstorp antogs av 
kommunstyrelsen den 7 januari 2021 och innefattade följande punkter:  

• Uppföljning av internt miljöarbete 
• Naturvård 
• Fysisk planering 

Då cirka ett halvår har gått sedan antagande har en halvårsuppföljning 
överlämnats för information till kommunstyrelsen. I kommunstyrelsen den 15 
september återremitterades ärendet för att besvara ett antal frågor. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 § 218 
Tjänsteskrivelse från Petra Johansson, miljöstrateg, 2021-09-22 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-09-15, § 157 
Halvårsuppföljning VP Miljöstrategiskt arbete 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna halvsårsuppföljningen för det 
miljöstrategiska arbetet första halvåret 2021. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
och Annica Vink (C) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner halvsårsuppföljningen för det miljöstrategiska 
arbetet första halvåret 2021. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
Miljöstrateg 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 177 
 
Yttrande över ansökan om nätkoncession 
Dnr KSFD 2021/207 
 
Sammanfattning 
Svenska Kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (EI) om tillstånd 
att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). 
Ansökan avser en luftledning från Breared-Söderåsen i Halmstad, Laholm, 
Ängelholm, Klippan, Åstorp, Bjuv kommuner i Hallands och Skåne län. Den 
ska drivas med 400 kV (nominell spänning) och konstrueras för 420 kV 
(konstruktionsspänning). Det är EI som avgör om ledningen ska få tillstånd. 
Åstorps kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen 
(2013:208) och har därför ombetts inkomma med ett yttrande. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av handlingarna och sammanställt 
förslag på yttrande, som lyfts för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ina Andersson, daterad 2021-09-28 
Yttrande Ansökan om nätkoncession, daterat 2021-09-28 
SEKRETESS Bilaga 3.1 
Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att översända yttrandet till Energimarknadsinspektionen 
som kommunens yttrande gällande ansökan om nätkoncession. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Peter Lindberg (SD) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Översänder yttrandet till Energimarknadsinspektionen som kommunens 
yttrande gällande ansökan om nätkoncession. 
 
Expedieras 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 178 
 
Svar till kommunstyrelsen från Kultur- och fritidsnämnden - 
Åtgärdsrapport för ekonomisk balans 2021 
Dnr KSFD 2021/86 
 
Sammanfattning 
Under behandling av månadsuppföljningen för april månad 2021-06-02 
framkom att kultur- och fritidsnämnden prognostiserade ett underskott för året. 
Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt begärdes det in en förklaring 
och handlingsplan med förslag på hur man kan effektivisera verksamheten för 
att få en budget i balans. Kultur- och fritidsnämnden har svarat 
kommunstyrelsen. 
 
Yrkanden 
Åsa Holmén (L) yrkar på att återremittera ärendet för att få ett förtydligande i 
underlaget som man fått. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
Jan Karlsson (M) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
Johan Bergqvist (V) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
Ordförande yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
Annica Vink (C) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer återremissyrkandet under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden 
för att få förtydligande i underlaget som man fått. 
 
Expedieras 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden  
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 179 
 
Ansökan om tillstånd för kamerabevakning vid stationen 
Dnr KSFD 2019/246, Dnr KSFD 2020/69, 2021/182 
 
Sammanfattning 
I enlighet med besluten fattade av kommunfullmäktige 2020-09-28 § 149 och 
2021-02-22 § 24 har förvaltningen sett över möjligheten till användning av 
kameror och värmekameror som ett trygghetshöjande verktyg. Båda besluten 
avser motioner som är bifallna, den första en motion från SD om värmekameror 
och den andra en motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) om vanliga 
övervakningskameror. Utifrån motionerna har en ansökan om kameratillstånd 
tagits fram baserat på användandet av vanliga övervakningskameror. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, kanslichef, 2021-09-24 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 203 
Ansökan om kameratillstånd med tillhörande bilagor 1–3 
Kamerabevakning ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv 
Protokoll från Kommunstyrelsen arbetsutskott 2021-06-16 § 176  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att 

• Översända ansökan om kameratillstånd med tillhörande bilagor 1-3 till 
Integritetsskyddsmyndigheten.  

• Anse ”Motion (SD) Värmekameror som ett sätt att öka tryggheten” och 
”Motion (M, L, KD) Sätt upp kameror på våra stationer - nu!” 
verkställda 

• 50 000 kr belastar kommunstyrelsen för att verkställa beslutet om 
tillstånd beviljas. 

 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson 
(S), Peter Lindberg (SD) och Annica Vink (C) under proposition och finner att 
dessa bifalles. 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 179, forts 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

• Översända ansökan om kameratillstånd med tillhörande bilagor 1-3 till 
Integritetsskyddsmyndigheten.  

• Anse ”Motion (SD) Värmekameror som ett sätt att öka tryggheten” och 
”Motion (M, L, KD) Sätt upp kameror på våra stationer - nu!” 
verkställda 

• 50 000 kr belastar kommunstyrelsen för att verkställa beslutet om 
tillstånd beviljas. 

 
Protokollsanteckning 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning. Se protokollsbilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kanslichef 
Integritetsskyddsmyndigheten 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 180 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Jonas Jönsson, kommunchef, informerar om: 

• Någorlunda stabiliserat covid-19-läge i kommunen 
• Strategidagar med koncernledningsgruppen med fokus på post-covid. 

o Vad är det nya normala och vad har vi lärt oss utifrån pandemin? 
• Ledarforum 2 gånger per termin med samtliga chefer 
• Information om kommande samråd med kommunstyrelsen angående 

fördelning av serviceavdelningens verksamheter nu när servicechefen 
sagt upp sig.  

o Tillfälligt, kostenheten under kommunchefen 
o Lokalstrateg under ekonomiavdelningen 
o Kundtjänst under kansliavdelningen 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 181 
 
Skattesats 2022 
Dnr KSFD 2021/188 
 
Sammanfattning 
Utifrån det förslag som tagits fram från budgetberedningen har Ronny 
Sandberg (S), kommunstyrelsens ordförande, föreslagit en oförändrad 
skattesats om 20 kr och 29 öre. 
Skattesatsen behöver behandlas senast i kommunstyrelsen i oktober och 
fullmäktige i november. 
 
Beslutsunderlag  
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 209 
Tjänsteskrivelse Merih Özbalci, kanslichef, 2021-09-07 
Skrivelse från Ronny Sandberg (S), kommunstyrelsens ordförande, 2021-09-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta om en oförändrad 
skattesats för 2022 om 20 kr och 29 öre. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en oförändrad 
skattesats för 2022 om 20 kr och 29 öre. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 182 
 
Åstorps kommun och koncern Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 
Dnr KSF 2021/112 
 
Sammanfattning 
Föreligger förslag till Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 för Åstorps 
kommun och koncern. Budgetförslaget tar sin utgångspunkt i oförändrad 
skattesats. Samverkan om budgetförslaget kommer att ske 2021-09-22. 
Efter budgetberedningen i maj fattade kommunstyrelsen i juni beslut om 
planeringsförutsättningar för 2022-2024 för att ge nämnderna förutsättningar att 
påbörja planeringen av sin verksamhet 2022. Underlaget uppdaterades i augusti 
och september efter ny pensionsprognos, skatteprognos, internränta, bedömning 
av demografiska behov och med hänsyn tagen till finansiella mål. 
 
Nämnderna föreslås kompenseras till en viss nivå genom avsatta medel för 
hyror, kapitalkostnadseffekter och föreslagen ny-, till-, och ombyggnad i 
verksamhetsfastigheter och till viss del för generella lönepåslag. Vidare har 
medel avsatts för förväntad ökning av demografiska behov under 
räkenskapsåret. Avstämning sker under året.  
  
Beslutsunderlag 
Budgetförslag Åstorpsalliansen (M, L, KD) 
Investeringsbudget Åstorpsalliansen (M, L, KD) 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 208 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Anna Falkenstam, 2021-09-29 
(Styret) Åstorps kommun och koncern, Budget 2022 med flerårsplan 2023–
2024 
Bilaga 1 Budget hyreseffekter 
Bilaga 2 Lokalförsörjningsplan 
Bilaga 3 Befolkningsprognos 
 
Yrkanden 

• Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att: 
• Fastställa finansiella mål för 2022. 
• Fastställa resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2022 samt 

driftbudgetramar för 2022 enligt bilagt budgetförslag. 
• I övrigt fastställa budgeten för 2022 enligt bilagt förslag med bilagor. 
• Fastställa investeringsbudgeten per projekt för 2022. 
• Uppmana till ekonomisk slutredovisning av investeringsprojekt utifrån 

redovisningsperspektiv att delge kommunstyrelsen.  
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 182, forts 
• Fastställa internräntan 2022 till 1,0 %. 
• Bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunstyrelseförvaltningen att 

till nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar, 
hyresförändringar samt övriga omföringar av administrativ karaktär. 

• Att de lokalprojekt som stämmer överens med beslutade hyreseffekter 
kan beställas av respektive nämnd och att kommunstyrelsen därefter 
beslutar om igångsättningstillstånd, i enlighet med beslutad 
lokalförsörjningsprocess. 

• Uppmana nämnder att fastställa internbudget före december månads 
utgång. 

• Uppmana nämnder och styrelser att fastställa nämndsmål före december 
månads utgång. 

• Delegera till kommunstyrelsen att i brådskande fall besluta om 
markinköp om en total gräns av 2,5 mkr. 

I fråga om flerårsplan 2023–2024 
• Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram. 

 
Peter Lindberg (SD) meddelar att ledamöterna för Sverigedemokraterna inte 
deltar i beslut. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Åstorpsalliansens (M, L, KD) budgetförslag 
med tillhörande investeringsbudget. 
 
Martin Sjöström (M) yrkar bifall till Åstorpsalliansens (M, L, KD) 
budgetförslag med tillhörande investeringsbudget. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Jan  Karlsson (M) yrkar bifall till Åstorpsalliansens (M, L, KD) budgetförslag 
med tillhörande investeringsbudget. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Åstorpsalliansens (M, L, KD) 
budgetförslag med tillhörande investeringsbudget.  
 
Richard Ridwall (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Johan Bergqvist (V) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 182, forts 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande Mikael Mårtensson (S), 
Richard Ridwall (S), Annica Vink (C) och Johan Bergqvist (V) mot Åsa 
Holméns (L) yrkande med bifallsyrkande från Martin Sjöström (M), Jan 
Karlsson (M), och Nils-Göran Nilsson (KD) under proposition och finner att 
ordförandes yrkande bifalles. 
 
Martin Sjöström (M) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.  
Dem som bifaller ordförandes yrkande om bifall till styrets budgetförslag röstar 
Ja, och den som bifaller Åsa Holméns (L) yrkande om bifall till 
Åstorpsalliansens (M, L, KD) budgetförslag röstar Nej. 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 ja-röster, 5 nej-röster och 
2 som avstår ifrån att delta i beslutet, vilket innebär att ordförandes yrkande 
bifalles. För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 182). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

• Fastställa finansiella mål för 2022. 
• Fastställa resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2022 samt 

driftbudgetramar för 2022 enligt bilagt budgetförslag. 
• I övrigt fastställa budgeten för 2022 enligt bilagt förslag med bilagor. 
• Fastställa investeringsbudgeten per projekt för 2022. 
• Uppmana till ekonomisk slutredovisning av investeringsprojekt utifrån 

redovisningsperspektiv att delge kommunstyrelsen.  
• Bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunstyrelseförvaltningen att 

till nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar, 
hyresförändringar samt övriga omföringar av administrativ karaktär. 

• Att de lokalprojekt som stämmer överens med beslutade hyreseffekter 
kan beställas av respektive nämnd och att kommunstyrelsen därefter 
beslutar om igångsättningstillstånd, i enlighet med beslutad 
lokalförsörjningsprocess. 

• Uppmana nämnder att fastställa internbudget före december månads 
utgång. 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 182, forts  
• Uppmana nämnder och styrelser att fastställa nämndsmål före december 

månads utgång. 
• Delegera till kommunstyrelsen att i brådskande fall besluta om 

markinköp om en total gräns av 2,5 mkr. 
I fråga om flerårsplan 2023–2024 

• Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
budgetförslag. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 183 
 
Justering av VA-taxor 2022  
Dnr KSFD 2021/187  
 
Sammanfattning  
NSVA har tagit fram en affärsplan för 2022–2024 med budget för dessa år. 
Denna affärsplan har funnits med som underlag i budgetberedningen för 2022. I 
affärsplanen som specifikt avser Åstorp finns redogjort för hur taxan kommer 
att utvecklas för 2022–2024. Beslutsunderlaget finns på sidan 2 i affärsplanen. 
Förslag till beslut i detta ärende följer affärsplanen. Ingen taxehöjning för 
brukningsavgifterna föreslås för 2022 då VA-kollektivet upparbetat ett 
överskott utan enbart en justering mellan de olika taxorna samt 
indexuppräkning föreslås. Samtidigt har inte affärsplanen tagit hänsyn till några 
av de kommande större investeringarna utan dessa kommer att kräva separata 
beslut. I samband med dessa beslut tas även påverkan på taxan och eventuell 
justering upp. Dessa projekt är märkta med * i affärsplanen.  
 
Beslutsunderlag  
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 §  
Tjänsteskrivelse av Simon Jaldefjord och Jörgen Wallin 210908  
Bilaga 1, Affärsplan som avser 2022–2024  
Bilaga 2, Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2022 typhus A och B 
Bilaga 3, Taxebilaga 1, 2 och 3 från 2021  
Bilaga 4, Föreslagen taxebilaga 1, 2 och 3 för 2022  
Bilaga 5, Åstorps VA-taxa 2022 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att  föreslå kommunfullmäktige att justera VA-taxorna 
enligt förslaget i ärendet. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att någon från NSVA eller kommunen bjuds in för att 
redovisa taxeförslaget i kommunfullmäktige i syfte att tydliggöra 
förändringarna. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) yrkande under proposition och finner att 
detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Bjuder in representant från kommunen eller NSVA för en redovisning av 
taxeförslaget i kommunfullmäktige i syfte att tydliggöra förändringarna. 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 183, forts 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att justera VA-taxorna 
enligt förslaget i ärendet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

19(27) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 184 
 
Ekonomichefen informerar 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, ekonomichef, informerar om: 

• Skatteprognos per september: de ekonomiska effekterna (ökade 
skatteintäkter och ökade LSS-kostnader) redovisas nästa KSAU och 
KS.  

• Arbete pågår med att utreda effekterna av regeringens 
budgetproposition. 

• Översyn pågår avseende processen för långtidsbevakning av fordringar. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 185 
 
Nya eller reviderade taxor och avgifter 2022 för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2021/186 
 
Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till ändring av taxor inom tre områden: 

1. Revidering av tillämpningsregler och avgiftsnivåer avseende avgifter 
inom socialtjänsten (SND 2021/81). 

2. Ändring av taxa för Miljökontoret (Dnr BMN-2021-221). 
3. Revidering av taxor och avgifter inom Kultur- och Fritidsnämnden (Dnr 

KFND 2021/20). 
Dessutom har Bildningsnämnden föreslagit att avgiften för Kulturskolan för 
elever bosatta i Åstorps kommun (BiND 2021/97) tas bort. 
Taxorna har behandlats av ansvarig nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 213 
Tjänsteskrivelse från Helena Ekman, ekonomi, 2021-09-07 
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2021-04-19 § 55 
Bygg- och miljönämnden - Tillägg i taxebilaga 2 
Bygg- och miljönämnden - Taxeförslag Reviderad 
Bygg- och miljönämnden - Tjänsteskrivelse 
Kultur- och fritidsnämnden - Tjänsteskrivelse Taxor och avgifter från 2022 
Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11 § 22 
Kultur- och fritidsnämnden - Taxor och avgifter 2022  
Protokoll från Socialnämnden 2021-05-20 § 66 
Socialnämnden - Taxor och avgifter 
Socialnämnden - Tjänsteskrivelse taxor 
Beslut från Bin 2021-06-23 § 95 
Tjänsteskrivelse från rektor Harriet Jönsson - Upphävande av kulturskolans 
avgift 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att fastställa nya och 
reviderade taxor enligt underlaget samt att dessa börjar gälla fr.o.m. 2022-01-
01. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa nya och reviderade 
taxor enligt underlaget samt att dessa börjar gälla fr.o.m. 2022-01-01. 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 185, forts 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 186 
 
Motion (M, L, KD) - Utreda att investera i solcellspaneler 
Dnr KSFD 2019/277 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) har 
inkommit med en motion gällande utreda att investera i solcellspaneler. 
Motionen har följande yrkanden: 

• Utreda att anlägga solcellspaneler på taken på kommunens befintliga 
byggnader, vad skulle denna investering kosta och utreda om 
möjligheterna till statligt stöd. 

• Utreda att anlägga solcellspaneler på taken på kommunens 
nybyggnationer, vad skulle denna investering kosta och utreda om 
möjligheterna till statligt stöd. 

• Ställa krav redan i detaljplaner – att för kommande byggnationer, redan 
från början ställa krav på hållbara energikällor såsom solcellspaneler. 

• Utvärdera ev solpanelsparker på egen kommunal mark. 
• Svar på motionen redovisas i KF senast maj 2020 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 205 
Motion från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström 
(KD) 
Motionssvar från Mikael Fors, VD BFAB 2021-08-28 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2019-09-30 § 144 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till motionssvar från Mikael Fors, VD BFAB. 
 
Jan Karlsson (M) yrkar bifall till motionen. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till motionen. 
Martin Sjöström (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C) mot 
Jan Karlssons (M) yrkande med bifallsyrkanden från Nils-Göran Nilsson (KD) 
och Martin Sjöström (M) yrkande under proposition och finner att ordförandes 
yrkande bifalles. 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 186, forts  
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Jan 
Karlssons (M) bifallsyrkande röstar Nej.  
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster 
vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. För att se hur ledamöterna 
röstat, se omröstningsbilaga (§ 186) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till motionssvar från Mikael Fors, VD BFAB 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

KS § 187 
 
Delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2021-08-14 – 2021-09-15 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar delegationsärendena till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

 
Ks § 188 
 
Anmälningsärenden 
 
Delårsbokslut 2021 för  

• Räddningsnämnden 
• Bildningsnämnden 
• Bygg- och miljönämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Socialnämnden 

 
Slutrapport/genomlysning av NSVA 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar anmälningsärendena till protokollet.  
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

Ks § 189  
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åsa Holmén (L) angående 
Prästamarken 
Dnr KSFD 2021/220 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) väcker ett övrigt ärende angående Prästamarken. I ärendet 
framkommer följande yrkanden: 

• Att besvara tidigare väckt ärende från 2021-04-21 om detaljplanarbete 
på Prästamarken.  

• Att kommunchefen får i uppdrag att redovisa planprocessen framöver 
på Prästamarken. Redovisas till kommunstyrelsen 211027.  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
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PROTOKOLL 
2021-10-06 

PROTOKOLLSBILAGOR 
1. Protokollsanteckning från Åstorpsalliansen (M, L, KD), § 179  



KS 211006  
Protokollsanteckning  
- Ansökan om Kameratillstånd 
 
Vi i Åstorpsalliansen har motionerat och drivit frågan om kameraövervakning 
på otrygga och brottsbenägna platser inom Åstorps kommun. Det kommer nu att 
ansökas om tillstånd intill stationsområdet i Åstorp. Vi ser detta som en 
inledande del och eftersom det andas en viss svårighet i tillståndsprocessen om 
vi utökar tiden och även platserna så ser vi att vi inleder tillståndsprövningen 
vid Stationen i Åstorp. Men vi kommer ha fokus på att det är en inledningsfas 
med mer möjlighet till kameraövervakning i andra delar av Åstorp, Kvidinge,  
Hyllinge samt Nyvång utefter var behoven är som störst. Vi kommer att vara 
pådrivande och följa tillståndsprocessen och sedan agera när nästa steg och 
utökning av kameraövervakning kan ske. 
 
Genom Åstorpsalliansen förslag så skapar vi en tryggare kommun! Med 
medborgaren i fokus!  
 
Åstorp 211011  
 
För Åstorpsalliansen  
 
Jan  Karlsson (M), Martin Sjöström (M) Åsa Holmén (L) Nils Göran Nilsson 
(KD) 
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