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§ 195 § 204 

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

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

SD         
Peter Lindberg (SD) X X X   X   

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

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

Totalt 15 13 8 5  11  2  
 
 

Votering 
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Ks § 190 
 
Godkännande av dagordning 
 
Ordförande yrkar på att 

• Anmälningsärendena utgår, då det inte finns några anmälningar att 
redovisa 

• Att ärendet ”Omprioriteringsbeslut från NSVA” hanteras efter 
”Frågestund för allmänheten” 

• Väcka ett övrigt ärende om ”Uppdrag till tekniska chefen om översyn av 
VA-taxan utifrån schablondebitering av spillvatten” 

 
Åsa Holmén (L) väcker ett övrigt ärende för Åstorpsalliansen (M, L, KD) om 
”permanent genomförande av Cook and Chill för de som har matdistrubtion” 
 
Åsa Holmén (L) väcker ett övrigt ärende om ”schablonkostnad för spillvatten” 
 
Jan Hennicks (-) väcker en övrig diskussion ”gällande strandskyddsdispens på 
fastigheten Åstorp 113:10” 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med ovan justeringar. 
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Ks § 191 
 
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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Ks § 192 
 
Omprioriteringsbeslut från NSVA 
Dnr KSFD 2021/140 
 
Sammanfattning 
Ett omprioriteringsbeslut har skickats från NSVA till Åstorps kommun för 
godkännande. NSVA behöver omfördela budgetmedel för ett antal projekt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 § 223 
Tjänsteskrivelse av Jörgen Wallin, 210914 
Budget 2021 VA-investeringar Åstorp 
Omprioriteringsbeslut 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen godkänner NSVAs 
omprioriteringsbeslut och ge tekniska chefen i uppdrag att signera 
omprioriteringsbeslutet och skicka in det till NSVA. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner NSVAs omprioriteringsbeslut och ger tekniska 
chefen i uppdrag att signera omprioriteringsbeslutet och skicka in det till 
NSVA. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
Tekniska kontoret 
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Ks § 193 
 
Ekonomichefen informerar 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, ekonomichef, informerar om: 

• Presentkortsredovisning till och med 2021-10-11 
• Egenkontroll av arvodesutbetalningar 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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Ks § 194 
 
Ekonomisk månadsuppföljning – September 
Dnr KSFD 2021/86 
 
Sammanfattning 
Efter september månad konstateras att verksamheternas nettokostnader för 
perioden ligger lägre än förbrukningen av budget. Bedömd årsprognos efter 
september månad 2021 uppgår till 59,9 mkr, vilket är 40,3 mkr bättre än 
budget. Ca 36% av investeringsbudgeten har förbrukats och 
genomförandegraden vid årsskiftet bedöms uppgå till ca 74%. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning för Åstorps kommun - September 
Tjänsteskrivelse från Jonas Wallin, Redovisningscontroller, 2021-10-15 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter september månad 2021. 
 
Protokollsanteckning 
Åsa Holmén (L) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning. Se protokollsbilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 195 
 
Beslut om igångsättningstillstånd och inrättande av politisk styrgrupp för 
Haganässkolan 
Dnr KSFD 2021/159 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021 att beställa ny förskola 
och skola på Haganäs. Enligt beslutad lokalförsörjningsprocess ska 
kommunstyrelsen fatta beslut om igångsättningstillstånd samt ta ställning till 
om en politisk styrgrupp ska inrättas. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-20 § 243 
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-10-20 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-09-27, § 155 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd, 
för ny skola och förskola på Haganäs i enlighet med beslut i 
kommunfullmäktige, samt 
Att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en politisk styrgrupp för projektet 
beståendes av kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Annica Vink (C) yrkar bifall ordförandes yrkande.  
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförande yrkande.  
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar i första hand på att återremittera ärendet med 
motiveringen: Att tydliggöra vilket beslut som tas i samband med 
igångsättningstillstånd –då "i enlighet med beslut i kommunfullmäktige” är inte 
är tydligt nog, dess utom ska det konkretiseras vad styrgruppen har för mandat 
och vilka uppdrag som de har. 
 
Åsa Holmen (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) återremissyrkande. 
Jan Hennicks (-) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) återremissyrkande. 
Paul Ericsson yrkar bifall till Roger Nielsens (M) återremissyrkande. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar i andra att: 

1) Investeringsvolymen fastställs till 315 188 000 med en hyresnivå på 14 
004 905 (14 miljoner)  

2) Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att dels beskriva vem som 
är ansvarig för de olika delarna är, samt ge denna i uppdrag att kritiskt 
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Ks § 195, forts 
skyndsamt ge förslag på delar som kan bantas för att försöka komma till 
rätta med de skenande kostnaderna. 

3) Att vi får en ingående analys varför beräknad kostnad har skenat från 
108 miljoner till 315 188 000 miljoner, vilka beaktande kring kostnader 
har vi haft under projektets gång? 

 
Ordförande anser att Roger Nielsens (M) andra yrkande väcker ett nytt ärende, 
vilket föranleder att ordförande vägrar ställa det under proposition, med 
hänvisning till kommunallagen 5 kap, 57 §.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) återremissyrkande med bifallsyrkande 
från Åsa Holmén (L), Jan Hennicks (-) och Paul Ericsson (M) mot att avgöra 
ärendet under sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras på 
sammanträdet. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning: Den som bifaller att 
ärendet ska avgöras på sammanträdet röstar Ja och den som bifaller Roger 
Nielsens (M) återremissyrkande röstar Nej. 
 
Votering genomförs med upprop och utfaller med 8 Ja-röster och 5 Nej-röster 
vilket innebär att ärendet ska avgöras på sammanträdet. För att se hur 
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 195). 
 
Proposition 
Ordförande ställer därefter eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink 
(C), Mikael Mårtensson (S) och Peter Lindberg (SD) under proposition och 
finner att dessa bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för ny skola och förskola 
på Haganäs i enlighet med beslut i kommunfullmäktige, samt 
Att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en politisk styrgrupp för projektet 
beståendes av kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras: (8) Akten, Lokalstrateg, Bildningsnämnden 
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PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 196 
 
Begäran från Kultur- och fritidsnämnden avseende anslag till Fritidsbank 
2021 
Dnr KSFD 2021/127 
 
Sammanfattning. 
Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med en begäran avseende ett anslag 
om 175 tkr (60 tkr för hyra och 115 tkr för personal) för att starta upp 
fritidsbanken från och med oktober månad 2021. Investeringsmedel har 
beviljats för året men inga driftmedel. Begäran har inkommit till 
kommunstyrelsen utanför den ordinarie budgetprocessen. Ärendet 
återremitterades av kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden den 11 
augusti och ärendet nu återkommit. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att, med hänvisning till den av kommunfullmäktige 
antagna budgeten för 2022, där kultur- och fritidsnämnden tilldelats medel för 
Fritidsbanken, kan ärendet anses avslutat.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till den av kommunfullmäktige 
antagna budgeten för 2022, där kultur- och fritidsnämnden tilldelats medel för 
Fritidsbanken, att ärendet anses avslutat.  
 
Expedieras 
(8) Akten 
Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom 
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Ks § 197 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Jonas Jönsson, kommunchef, informerar om: 

• Information om den Lex-Sarah-anmälning som socialförvaltningen gjort 
• Covid-19-läget i kommunen är fortsatt lugnt och balanserat 
• Lösning gällande väntrum på stationen 
• Återrapportering studiebesök i Mörrum 
• Återkoppling efter diskussion med kultur- och fritidsnämndens 

tjänstemän gällande handlingsplaner vid budgetavvikelser 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 198 
 
Tillförande av arbetsmiljöansvar i nämndernas reglementen 
Dnr KSFD 2021/190 
 
Sammanfattning 
Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har kommunen som arbetsgivare en 
skyldighet att systematiskt planera, leda, kontrollera och vidta åtgärder som 
leder till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret innebär bland annat att utreda 
och förebygga arbetsskador, identifiera risker i arbetsmiljön och att upprätta 
handlingsplaner för att tillförsäkra en god arbetsmiljö. 
 
Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2017-10-
30, har kommunstyrelsen och respektive nämnd huvudansvaret för arbetsmiljön 
inom sitt verksamhetsområde och ansvaret fördelas därefter till respektive 
förvaltningschef. Även om samtliga nämnder har fått delegerat ett 
arbetsmiljöansvar från kommunfullmäktige, saknas det bestämmelser om detta i 
samtliga reglementen. I syfte att förtydliga nämndens arbetsmiljöansvar 
föreslås ansvaret att tillföras reglementet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-10-07 
Beslut från Bygg och miljönämnden 2021-09-20, § 108 
Beslut från Bildningsnämnden 2021-09-08, § 112 
Beslut från Socialnämnden 2021-09-07, § 102 
Beslut från Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-14 § 70 
Beslut från Räddningsnämnden 2021-10-19 § 32 
 
Yrkanden 
Roger Nielsen (M) yrkar på att återremittera ärendet för att avvakta 
styrdokumenten till arbetsgivarpolicyn. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) yrkande under proposition och finner att 
detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att avvakta 
styrdokumenten till arbetsgivarpolicyn. 
 
Expedieras 
(6) Akten 
HR-avdelningen 
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PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 199 
 
Arbetsgivarpolicy 
Dnr KSFD 2021/219 
 
Sammanfattning 
Förslag till arbetsgivarpolicy är framtagen i syfte att tydliggöra gentemot våra 
anställda vad Åstorps kommun står för som arbetsgivare och vad man kan 
förvänta sig av oss. Arbetsgivarpolicyn är ett led i vår strävan att vara den 
arbetsplats där våra medarbetare utvecklas och fortsätter skapa goda 
upplevelser och hög livskvalitet för dem vi finns till för. I samband med att en 
ny arbetsgivarpolicy träder i kraft kommer en hel del befintliga, 
personalpolitiska dokument upphöra gälla.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2021-10-21 § 29 
Tjänsteskrivelse från Malin Högdén, HR-utvecklare, 2021-10-11 
Förslag på arbetsgivarpolicy 
 
Yrkanden 
Roger Nielsen (M) yrkar på att återremittera ärendet för att avvakta 
styrdokumenten till arbetsgivarpolicyn. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att avvakta styrdokumenten till 
arbetsgivarpolicyn. 
 
Expedieras 
(6) Akten 
HR-avdelningen 
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PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 200 
 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 
Dnr KSFD 2021/222 
 
Sammanfattning 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2001:1) 11 § ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en 
gång per år. I det fall det inte fungerat bra ska det förbättras. Syftet är att det 
egna arbetsmiljöarbetet ska granskas och motsvara de krav som finns i 
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.  
  
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2021-10-21 § 32 
Statistisk sammanställning av uppföljning av SAM 2020 
Systematiskt arbetsmiljöarbete– redovisning & handlingsplan, 
förvaltningsövergripande 
Arbetsmiljöpolicy Dnr 2017/289 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att återremittera ärendet för att tydliggöra om nämnderna 
behöver ta ställning till förvaltningarnas handlingsplaner. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Återremittera ärendet för att tydliggöra om nämnderna behöver ta ställning till 
förvaltningarnas handlingsplaner. 
 
Expedieras 
(6) Akten 
HR-avdelningen 
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PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 201 
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) avseende det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
Dnr KSFD 2021/119 
 
Sammanfattning 
Roger Nielsen (M) har för Åstorpsalliansen (M, L, KD) väckt frågan om hur 
Åstorps kommun följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Roger Nielsen 
(M) vill att kommunstyrelsen skyndsamt får en redogörelse för hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i kommunen gällande mål, riktlinjer 
och rutiner. 
  
Beslutsunderlag 
Väckt ärende systematiska arbetsmiljöarbetet 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 100 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 § 233 
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2021-10-21 § 31 
Tjänsteskrivelse från Karolina Håkansson, HR- chef, 2021-10-07 
Missiv och granskningsrapport från KPMG, daterad 2021-08-17 
Arbetsmiljöpolicy antagen 2017-1-030 
Inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket 
Väckt ärende från Åstorpsalliansen 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anse det väckta ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser det väckta ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

17(31) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 202 
 
Yttrande från kommunstyrelsen till revisionen över granskningsrapporten 
från KPMG 
Dnr KSFD 2021/192 
 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen gjort en granskning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen. I granskningen 
framkommer rekommendationer till kommunstyrelsen att  

• Säkerställa att kommunens arbetsmiljöpolicy samt tillhörande 
rutiner/mallar revideras i syfte att skapa tydlighet kring hur SAM-
processen ska bedrivas i Åstorps kommun. 

• Tillse att revideringen av befintligt samverkansavtal slutförs.  
• Säkerställa att en kommunövergripande sammanställning av den årliga 

uppföljningen av SAM genomförs. 
  
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2021-10-21 § 30 
Tjänsteskrivelse från Karolina Håkansson, HR- chef 
Missiv och granskningsrapport från KPMG, daterad 2021-08-17 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anta yttrandet som sitt eget och avge detsamma till 
kommunrevisionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget och avge detsamma 
till kommunrevisionen. 
 
Expedieras 
(8) Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

18(31) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 203 
 
Sammanträdesplan 2022 
Dnr KSFD 2021/209 
 
Sammanfattning 
Nämnder, utskott och fullmäktige ska besluta om sina sammanträdestider för 
kommande år. Varje politiskt organ beslutar sina egna tider, men 
kommunstyrelsen bereder i enlighet med beredningstvånget i kommunallagen 
även kommunfullmäktiges sammanträdestider.  
Ordförande har enligt gällande styrdokument (reglemente) möjlighet/rätt att 
flytta sammanträdestider och datum.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 § 230 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-09-28 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen för 
året 2022, fastställs enligt följande datum: 12 januari, 2 februari, 2 mars, 6 
april, 4 maj, 1 juni, 10 augusti, 7 september, 5 oktober, 26 oktober och 23 
november. 
 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anta sammanträdesplan 
för kommunfullmäktige år 2022. 
 
Proposition 
Ordförande ställer egna yrkanden under proposition och finner att dessa 
bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen 2022 fastställs enligt följande datum: 
12 januari, 2 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 10 augusti, 7 september, 5 
oktober, 26 oktober och 23 november. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta sammanträdesplan för 
kommunfullmäktige år 2022. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

19(31) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 204 
 
Förfrågan från Migrationsverket om att bistå med bostäder för mottagande 
av afghanska kvotflyktingar 
Dnr KSFD 2021/202 
 
Sammanfattning 
Migrationsverket har kontaktat ett antal kommuner som meddelat att de kan 
bistå med bostäder med mycket kort varsel för att ta emot afghanska 
kvotflyktingar. Den grupp som initialt planeras att överföras till Sverige är 
lokalanställda på Sveriges ambassad i Afghanistan i Kabul samt deras 
medföljande familjer. Åstorps kommun har därför att ta ställning till om det är 
möjligt att bistå migrationsverket med att ta emot akuta kvotärenden från 
Afghanistan.  
 
Beslutsunderlag  
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 § 231 
Tjänsteskrivelse från Ulrika Engquist, Områdeschef Arbetsmarknadsenheten, 
2021-09-14 
Skrivelse från migrationsverket 
Lägesbild över kommunens beredskap och kapacitet i mottagandet av 
nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn och unga under 2020 (jan-
okt). 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att Åstorps kommun inte anmäler sitt intresse för att ta 
emot akuta kvotärenden från Afghanistan vid detta tillfälle. 
 
Jan Hennicks (-) yrkar på att kommunen anmäler intresse att ta emot en familj. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Jan Hennicks (-) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Peter Lindberg (SD) 
och Mikael Mårtensson (S) mot Jan Hennicks (-) yrkande med bifallsyrkande 
från Åsa Holmén (L) under proposition och finner att ordförandes yrkande 
bifalles. 
 
Jan Hennicks begär votering. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

20(31) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 204, forts 
 
Votering 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning: Den som bifaller 
ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Jan Hennicks (-) yrkande 
röstar Nej.  
 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 11 Ja-röster och 2 nej-
röster vilket innebär att ordförandes yrkande vinner kommunstyrelsens bifall. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 204). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Åstorps kommun inte anmäler sitt intresse för att 
ta emot akuta kvotärenden från Afghanistan vid detta tillfälle. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
Avdelningen för arbete och tillväxt 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

21(31) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 205 
 
Väckt ärende av Åsa Holmén (L) – om avrapportering kring VA-projekt på 
Maglaby/Högalid, Kärreberga 
Dnr KSFD 2021/172 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) väcker ett övrigt ärende angående processen kring inkoppling 
av VA på Maglaby, Högalid och tidigare projekt Kärreberga. 
I ärendet yrkas på en redovisning av: 

• Ange antalet fastigheter per område som saknar inkoppling på VA-
nätet.  

• Ange hur många fastigheter som är föremål för vite för att de inte har 
kopplat in sig på VA-nätet.  

• Delge tidsplan för inkoppling och ev. vitesutbetalning.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 § 220 
Tjänsteskrivelse från Anders Aronsson, miljöchef, 2021-09-15 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-08-11 § 157 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att anse det väckta ärendet 
besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser det väckta ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras 
(8) Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

22(31) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 206 
 
Redovisning av projektet Stationsområde Åstorp 
Dnr KSFD 2019/239 
 
Sammanfattning 
2019 sökte tekniska kontoret medfinansieringsavtal för att bygga cykelväg 
längs med stationsområdet, sänka hastigheten på området och göra 
trafiksituationen bättre för alla trafikanter. Omgestaltningen har inneburit stora 
förändringar för hur stationen uppfattas och fungerar.  
 
2021-06-11 placerades de nya cykelställen och cykelpumpen på stationen vilket 
markerade slutet för projektet.  
 
Projektet blev mer än de man ansökt bidrag för i och med att man passade på 
att byta VA, lägga fiber och uppdatera belysningen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin teknisk chef och Alma-Lena Slipac 
landskapsarkitekt/projektledare 
Slutrapport Stationen 2021-06-11 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att notera redovisningen av projektet Stationsområde 
Åstorp till protokollet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av projektet Stationsområde Åstorp 
till protokollet. 
 
Expedieras 
(8) Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

23(31) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 207 
 
Markförsäljning del av fastigheten Broby 57:1 till Logicsystem Syd AB 
Dnr KSFD 2021/205 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommun säljer till Logicsystem Syd AB (556607-1972) del av 
fastigheten Broby 57:1 (se kartbilaga), belägen på södra industriområdet i 
Åstorp. Fastigheten är 7 023 kvadratmeter.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 § 226 
Tjänsteskrivelse från Tekniska Kontoret, 2021-09-13. 
Köpeavtal  
Karta över fastighet 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna avtalet 
med de villkor som överenskommits i bilagt köpeavtal.  
 
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 besluta att godkänna avtalet med de villkor som 
överenskommits i bilagt köpeavtal.  
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

24(31) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 208 
 
Markförsäljning del av fastigheten Broby 57:1 till Steinadler 
Dnr KSFD 2021/206 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommun säljer till Lagerbolaget C 1359 AB under namnändring Broby 
57 Fastighets AB (559304–9116) del av fastigheten Broby 57:1 (se kartbilaga), 
belägen på södra industriområdet i Åstorp. Lagerbolaget är ett helägt 
dotterbolag till Steinadler AB. Fastigheten är 8 721 kvadratmeter.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 § 227 
Tjänsteskrivelse från Tekniska Kontoret, 2021-09-13. 
Köpeavtal  
Karta över fastighet 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna avtalet 
med de villkor som överenskommits i bilagt köpeavtal.  
 
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 besluta att godkänna avtalet med de villkor som 
överenskommits i bilagt köpeavtal.  
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

25(31) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 209 
 
Markförsäljning del av fastigheten Broby 57:1 till Catena Broby AB 
Dnr KSFD 2021/208 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommun säljer till Catena Broby AB (559246–1015) del av fastigheten 
Broby 57:1 (se kartbilaga), belägen på södra industriområdet i Åstorp. 
Fastigheten är 14 882 kvadratmeter.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 § 228 
Tjänsteskrivelse från Tekniska Kontoret, 2021-09-13. 
Köpeavtal  
Karta över fastighet 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
avtalet med de villkor som överenskommits i bilagt köpeavtal.  
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att avslå ärendet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
mot Åsa Holméns (L) avslagsyrkande under proposition och finner att 
ordförandes yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet med de 
villkor som överenskommits i bilagt köpeavtal.  
 
Reservation 
Åsa Holmén (L) reserverar sig mot beslutet skriftligen. Se protokollsbilagor i 
slutet av protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

26(31) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 210 
 
Delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2021-08-14 – 2021-09-15 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar delegationsärendena till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

27(31) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 211 
 
Övriga ärenden – Uppdrag till tekniska chefen om översyn av VA-taxan 
utifrån schablondebitering av spillvatten 
Dnr KSFD 2021/239 
 
Sammanfattning 
Ordförande väcker ett övrigt ärende om att uppdra åt tekniska chefen att göra 
en översyn av VA-taxan utifrån schablondebiteringen av spillvatten. I 
översynen efterfrågas om det skulle fungera att debitera kunder utifrån 
installation av en egen vattenmätare.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

28(31) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 212 
 
Övriga ärenden  - Väckt ärende av Åsa Holmén (L)  om schablonkostnad 
för spillvatten 
Dnr KSFD 2021/240 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) väcker ett övrigt ärende gällande schablonkostnad för 
spillvatten. I ärendet förekommer följande: 
Utdrag ur taxan för Åstorps kommuns allmänna vatten- och avloppsläggning:  
14.6 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att förbrukning för bebyggd fastighet 
inte ska mätas så ska en schablonavgift tas ut. För fastigheter enligt 14.1d) är 
schablonavgiften, för permanentboende en antagen förbrukning om 100 
kubikmeter (m3) per boendeenhet och år, för fritidshus 50 kubikmeter (m3)per 
boendeenhet och år och förkolonistuga 25 kubikmeter (m3) per boendeenhet 
och år. Antagen av kommunfullmäktige 2021-10-25.   
SKR menar att en ensamstående skall debiteras för max 40 m3/ år enligt 
schablon.   
Yrkanden i ärendet:  

• Att ge kommunchefen i uppdrag att redovisa underlaget för detta 
ställningstagande angående schablon.  

• Att utreda och redovisa en schablon utifrån antalet mantalsskrivna på 
fastigheten.   

• Att utreda vad en installation av vattenmätare på fastigheterna skulle 
medföra för kostnader och effekt.    

• Att kommunstyrelsen bereder ärendet kring ny schablonräkning och 
installation av vattenmätare på fastighet inför nytt ställningstagande av 
taxa.   

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

29(31) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 213 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om 
permanent genomförande av Cook and Chill för de som har 
matdistrubition  
 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) ett övrigt ärende om 
permanent genomförande ac cook and chill för de som har matdistrubtion. I 
ärendet framkommer följande: 
Socialnämnden har beslutat om ett permanent införande (21 oktober 2021) av 
Cook and Chill för de som har matdistribution. 
Våra yrkande:  

• Att vårt väckta ärende från den 7 april 2021får en skyndsam hantering.   
• Att Kommunchefen får i uppdrag att ta fram vilket stöd i 

styrdokumenten som ger socialnämnden möjlighet ha egen 
beslutanderätt på metoden och genomförandet av matdistributionen.  

• Att ett klargörande delges kring den politiska förankringen i 
Kommunstyrelsen.  

• Att en redovisning kring vilka kostnader som åligger Kostenheten 
gällande projekt Cook and Chill och övergång till ett permanent 
införande. 

• Att ärendet i sin helhet delges KS och inriktningsbeslut kring ny metod 
gällande matdistributionen antas av KS i november 2021.   

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-10-27 

Ks § 214 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Jan Hennicks (-) om diskussion gällande 
strandskyddsdispens på fastigheten Åstorp 113:10 
Dnr KSFD 2021/5 
 
Sammanfattning 
Jan Hennicks (-) väcker ett övrigt ärende om en diskussion gällande 
strandskyddsdispensen vid Norra Vallgatan. På sammanträdet utdelas material 
till ledamöterna inför en kommande diskussion om hantering av 
standskyddsdispensen på Åstorp 113:10. Ärendet kommer att tas upp vid ett 
senare tillfälle när samtliga fått möjlighet att läsa sig in på materialet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Diskussionen noteras till protokollet. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-10-27 

PROTOKOLLSBILAGOR 
1. Protokollsanteckning från Liberalerna, § 194 
2. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD), § 195 
3. Reservation från Liberalerna, § 209 

 



 
Protokollsanteckning  

- Ekonomisk månadsuppföljning 2021 
 
 
Det åvilar kommunstyrelsen att tillse så att beslut verkställs och att styrelsen visar 
handlingskraftighet när nämnd eller styrelse inte följer dessa.  
 
Vi har sedan en lång tid tillbaka ett beslut om att se till så att skolornas mottagningskök 
uppdateras enligt tidigare plan så att de uppnår rätt standard. Arbetet med att uppgradera 
mottagningsköken i kommunen har tagit lång tid och vi önskar en återrapportering kring 
process, tidsplan och kostnader. Vi upptäcker återigen i månadsuppföljningen att det sker 
försening i arbete på Rågen. Ingen förklaring till detta och vi kan även se att uppgraderingen 
gällande krysset är försent.  Skälen för dessa anges inte i uppföljningen.   
 
Vi har även att följa att nämnderna håller sin budget och anger sina skäl  för detta och att 
åtgärder delges kommunstyrelsen. Detta delges inte i uppföljningen.  
  
Sedan kan vi utläsa att de politiska arvodena ökar och ingen anledning kunde ges.  
 
Vi ser fram emot en tydlighet framöver gällande olika delar i uppföljningen och kommer 
även följa hur budget och verkställda beslut efterlevs.       
 
Åstorp 211031 
 
För Åstorpsalliansen,  
Åsa Holmén (L) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Åstorpsalliansen 
Reservation 
2021-10-27 

§  Beslut om igångsättningstillstånd och inrättande av politisk styrgrupp 
för Haganässkolan  
 
 
Ett till synes enkelt beslut, men tyvärr lyckas de styrande återigen att fatta beslut som 
blir otydliga och luddiga och utan att det finns klara besked om ett antal punkter.  

I beslutet står klart och tydligt att igångsättning sker enligt fullmäktiges beslut, men 
det står inte vilket fullmäktige och i fullmäktiges beslut finns beställningsmall med 
viktig information som bland annat innehåller investeringsbelopp och hyra för 
framtida skola. Detta ville vi från Åstorpsalliansen skulle stå i att-satserna för att 
tydliggöra beslutet, vilket vi inte fick gehör för. Nu finns det redan nya 
investeringssummor i andra beslut som tagits av fullmäktige. Detta gör att 
problematiken för framtida styrgrupp blir ännu mer komplicerad, då det är mycket 
svårt att veta vilken summa man ska utgå från. Den summan är avgörande om nya 
beslut måste fattas. 

Sedan tillkommer problematiken kring vad styrgruppen ska uträtta, vilka mandat 
finns? Här finns inga beslut tagna, men namnet styrgrupp antyder att man på något 
vis bör/skall styra, men om man inte veta startpunkten blir det en omöjlig uppgift. 

När vårt återremissyrkande föll, hade vi två tilläggsyrkande: 

# Att investeringsvolymen fastställs till 315 188 000 med en hyresnivå på 14 004 905 
(14 miljoner)  
 
# Att lokalförsörjningsprocessen tydligt ska peka ut vem som är ansvarig för de olika 
delarna enligt tidigare dialog med KSO. Ordförande får i uppdrag att dels beskriva 
vem den ansvarige är, samt ge denna i uppdrag att skyndsamt ge förslag på delar 
som kan bantas för att försöka komma till rätta med de skenande kostnaderna. 

Vi fick inte ställa dessa yrkande, då ordförande vägrade ställa dem mot sitt eget. 

Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet. 
 
Kommunstyrelsen 2021-10-27. 
 
Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 
 



Ärende om fastighetsförsäljning/ köpeavtal 
Försäljning av del av fastigheten 57:1 till Catena Broby AB   
 
Seafrigo behöver utöka sin verksamhet och beskriver behov av ökade behov av 
fryslagring samt hantering av animaliska och vegetariska livsmedel. Lovvärt när 
enskilda företag vill fortsätta sin etablering.  Vi möter och får kontakt med en del 
företag som gärna vill etablera sig i området. Vi ser gärna från liberalt håll att vi får en 
större förståelse för vilka företag  som visar intresse för etablering och vilka företag 
samt  inriktningar som får möjlighet att gå vidare med sina intentioner.  
 
Vi liberaler vill se ett varierat näringsliv med olika inriktningar och verksamheter. Vi 
ser fram emot företagsetableringar i vår kommun och kommer även verka för att vi får 
olika etableringar på plats. Vi behöver dock uppdatera våra köpeavtal och underlag 
därtill.            
 
Infrastrukturen på södra industriområdet och tillfarten till vägarna ut på motorvägen 
behöver förbättras och utvecklas så att vi säkerställer en optimal trafiksäker, med 
gång-och cykelväg och företagsbilar, lastbilar samt andra fordon.  
 
Vi  anser  generellt att vid fastighetsavtal/fastighetsförsäljningar skall det finnas med ett 
utdrag ur fastighetsregistret och när det gäller ärendet så finns ett tillägg till kontraktets 
giltighet det är att förvärvet del 57:1 kan fastighetsregleras in i fastigheten 57:5 om inte detta 
går skall köpet hävas. Här finns det oklarheter.  
 
Det hade varit lämpligt att få in större fastighetskarta så att det blir tydligt var de delar som 
man kan skall sälja är i förhållande till hela fastigheten 57:1 och dessutom få en förståelse för 
fastighetsregleringen till 57:5. Svårt utifrån det underlag som finns i underlaget att förstå det i 
sin helhet.  
 
 
Då ovan inte kunde klargöras så valde jag att reservera mig mot beslutet. 
  
 
Åstorp 211031 
 
 
Åsa Holmén (L)  
 
 
 
 
 
 
KS 211027 
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