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KOMMUNSTYRELSEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, klockan 18:00 – 22:55 
Ajournering 20:05 – 20:23, 21:29 – 21:36 

Beslutande Se närvarolista. 
Övriga deltagare Amer Lukac, nämndsekreterare, §§ 101 – 126 

Anna Falkenstam, tf. kommunchef/ekonomichef, §§ 101 – 126 
Jörgen Wallin, teknisk chef, §§ 101 – 126 
Åsa Peetz, NSVA, §§ 101 – 103 
Olof Martell, Sweco, §§ 101 – 103 
Annika Hoppe, skolchef, §§ 101 – 104 
Karolina Håkansson, HR-chef, §§ 101 – 105 
Murat Özbalci (C), Bildningsnämndens förste vice ordförande § 104 
Bodil Hellberg (L), Bildningsnämndens andre vice ordförande § 104 
Merih Özbalci, administrativ chef, §§ 114 – 123 

 

Plats och tid för 
justering 

 
Stationshuset, måndagen den 11 maj, klockan 16:00 

   
 
 
   

Sekreterare Amer Lukac, §§ 101 – 126 
 

  
 
 
   

Ordförande Ronny Sandberg (S)  
   
   

    
Justerande Rolf Lundqvist (SD)  

      
 
 

Justerande Mikael Mårtensson (S)  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
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§ 113 §  

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Reino Persson (S) X X X      
Richard Ridwall (S) X X X      

SD         
Maria Gottschalk (-) X X X      

Anton Holmberg (SD) X X   X    
Rolf Lundqvist (SD) X X   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)  ---        
Lennart Fredriksson (S) X X X      
Mikael Mårtensson (S) X X X      

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

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

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

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

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

Totalt 14 13 6 5 2    
 
 
 
 

Votering 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 101 
 
Godkännande av dagordning 
 
Ordförande yrkar på att 

• Lägga till ett ärende om ”Hantering av Volontärer med anledning av 
Covid-19”. 

• Ärende 14 ”Ansökan om bidrag för Torparedagarna år 2020” utgår från 
dagordningen. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med ovan justeringar.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 102 
 
Frågestund för allmänheten 
Dnr KSFD 2020/169 
 
Sammanfattning 
Allmänheten ges normalt sätt tillträde till kommunstyrelsens sammanträde för att 
under 15 minuter kunna ställa frågor på dagordningen. Via kallelsen och 
kommunens hemsida har allmänheten kunna ta del av information där det 
framgår att möjligheten att ställa frågor på dagordningen istället ges genom att 
frågeställaren får skicka in sina frågor till kommunstyrelsen. 
 
En skrivelse med ett antal frågor har inkommit avseende ärende Ks § 103, 
Uppföljning av projekt Högalid/Maglaby. Frågorna rör tekniska kontorets 
verksamhetsområde och föreslås skickas dit för besvarande. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att översända skrivelsen till tekniska kontoret för 
besvarande och att svaret anmäls till kommunstyrelsen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Skrivelsen översänds till tekniska kontoret för besvarande och svaret ska 
anmälas till kommunstyrelsen. 
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 103 
 
Uppföljning av projekt Högalid/Maglaby 
 
Sammanfattning 
Representanter från NSVA har bjudits in till kommunstyrelsens sammanträde 
för att presentera en uppföljning av projekt Högalid/Maglaby. 
 
NSVA utför VA-utbyggnad inom vattenskyddsområdet på uppdrag av Åstorps 
kommun enligt beslutad landsbygdsstrategi. 96 st fastigheter berörs varav 81 st 
med LTA-stationer.  
Idag är projektet ca 97 % färdigställt och slutbesiktning av projektet sker vecka 
20. Driftsättning beräknas kunna ske i mitten av maj. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 104 
 
Ekonomisk månadsuppföljning 2020 - mars 
Dnr KSFD 2020/89 
 
Sammanfattning 
Efter mars månad konstateras att verksamheternas nettokostnader för perioden 
ligger i paritet med förbrukningen av budget. Bedömd årsprognos efter mars 
månad 2020 uppgår till 15,8 mkr, vilket är 5,2 mkr sämre än budget. 
 
Bildningsnämndens presidium bestående av Reino Persson (S), Murat Özbalci 
(C) och Bodil Hellberg (L) samt Annika Hoppe, skolchef, har bjudits in för 
redogörelse av den ekonomiska situationen inom bildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-04-14 
Rapport – Månadsuppföljning efter mars 2020 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna bedömd årsprognos efter mars månad 2020 
samt att notera informationen från bildningsnämndens presidium. 
 
Proposition 
Ordförande ställer egna yrkanden under proposition och finner att dessa bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bedömd årsprognos efter mars månad 
2020 samt att notera informationen från bildningsnämndens presidium. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 105 
 
Personalekonomisk redovisning 2019 
Dnr KSFD 2020/84 
 
Sammanfattning 
HR-avdelningen har sammanställt en personalekonomisk redovisning för år 
2019. Den personalekonomiska redovisningen syftar till att ge en övergripande 
bild över hur personalstruktur, personalkostnader och arbetsmiljöförhållanden 
sett ut, i genomsnitt, under ett år i Åstorps kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2020-03-19 § 8 
Tjänsteskrivelse från Karolina Håkansson, HR-chef, 2020-03-10 
Personalekonomisk redovisning 2019 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att: 

• att informationen Personalekonomisk redovisning 2019 godkännes, 
• att det obligatoriska avsnittet i årsredovisningen ses som tillräckligt 

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

• att informationen Personalekonomisk redovisning 2019 godkännes, 
• att det obligatoriska avsnittet i årsredovisningen ses som tillräckligt 

framöver 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 106 
 
Ekonomisk information 
Dnr KSFD 2020/8 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, ekonomichef, informerar om följande: 

• SKRs skatteprognos 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 107 
 
Uppföljning av verksamhetsplan för miljöstrategiska arbetet 2019 
Dnr KSFD 2019/15 
 
Sammanfattning 
Det strategiska miljöarbetet är viktigt för en hållbar samhällsutveckling och för 
att både nuvarande och kommande generationer i Åstorps kommun ska ha 
tillgång till en god och hälsosam miljö. Verksamhetsplanen för det 
miljöstrategiska arbetet 2019 har anpassats efter kommunens förutsättningar 
och behov med utgångspunkt i våra lokala miljömål, Sveriges 16 nationella 
miljömål och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Kommunstyrelsen 
godkände förslaget till verksamhetsplan den 2 maj 2019. 
 
Tillgängliga resurser var under året 50 procent av en heltidstjänst och planerad 
arbetstid för miljöstrategiskt arbete var i verksamhetsplanen 508 timmar. 
Tillgängliga resurser har inte förändrats under året men en omfördelning av 
timmar gjordes när bland annat arbetet med kommunens nya översiktsplan tog 
mer tid än beräknat och att det i verksamhetsplanen inte avsattes tid för 
oplanerade händelser. Antalet arbetade timmar balanserades ändå upp av att 
några projekt tog mindre tid än planerat och utfallet blev vid årets slut cirka 500 
timmar vilket bedöms som ett bra resultat. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 61 
Uppföljning av verksamhetsplan miljöstrategiskt arbete 2019 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna uppföljningen av verksamhetsplan för det 
miljöstrategiska arbetet 2019. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner uppföljningen av verksamhetsplan för det miljöstrategiska arbetet 
2019. 
 
Expedieras 
Akten 
Miljöstrateg 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 108 
 
Årsredovisning 2019 - Kommunalförbundet Medelpunkten  
Dnr KSFD 2020/155 
 
Sammanfattning 
Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004 och är ansvarig för 
medlemskommunernas hjälpmedelsförsörjning. Åstorps kommun har mottagit 
årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten tillsammans med 
PwC:s granskning av årsredovisningen och revisionsberättelse. Direktionen för 
Medelpunkten har godkänt årsredovisningen och sänt över den till 
medlemskommunerna.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-04-23 
Årsredovisning kommunalförbundet Medelpunkten 2019 
Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2019 Kommunalförbundet 
Medelpunkten 
Revisionsberättelse år 2019 
Protokoll från direktionen 2020-03-21 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige: 

• Att årsredovisning 2019 för kommunalförbundet Medelpunkten 
godkänns. 

• Att direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas 
ansvarsfrihet. 

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

• Att årsredovisning 2019 för kommunalförbundet Medelpunkten 
godkänns. 

• Att direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas 
ansvarsfrihet. 

 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 109 
 
Bokslut för Kommunförbundet AV Media Skåne 2019 
Dnr KSFD 2020/121 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Kommunalförbundet Av Media Skåne har överlämnat bokslut 
och verksamhetsberättelse för år 2019 samt revisionsberättelsen till respektive 
fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-15 § 90 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-04-06 
Hemställan om ansvarsfrihet med tillhörande bilagor 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige: 

• Att Årsredovisning 2019 för AV Media Skåne godkänns, 
• Att Bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. 

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

• Att Årsredovisning 2019 för AV Media Skåne godkänns, 
• Att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. 

 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 110 
 
Årsredovisning donationsfonder 2019 
Dnr KSFD 2020/97 
 
Sammanfattning 
Årsredovisning 2019 är nu klar för Stiftelsen Grundskolans samfond och 
Stiftelsen Sociala samfonden. Fonderna förvaltas av kommunstyrelsen enligt 
stadgar för respektive samfond. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-15 § 89 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Stiftelsen Sociala samfonden. 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Stiftelsen Grundskolans 
samfond.  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att fastställa årsredovisningarna 2019 för Stiftelsen Sociala 
samfonden och för Stiftelsen Grundskolans samfond.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningarna 2019 för Stiftelsen Sociala 
samfonden och för Stiftelsen Grundskolans samfond.  
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 111 
 
Måltidstaxa för externa besökare på restaurangerna Vidåsen och Rönnåsen 
Dnr KSFD 2020/117 
 
Sammanfattning 
Serviceavdelningen har fått uppdrag, efter beslut i kommunstyrelsen, om att 
öppna upp restaurangerna på Vidåsen och Rönnåsen för att på så sätt 
möjliggöra att pensionärer ska kunna äta på dessa. Därför har man nu tagit fram 
ett förslag på måltidstaxa som ska gälla för externa besökare på restaurangerna 
Vidåsen och Rönnåsen. 
Förslaget har även skickats till kommunala pensionärsrådets beredningsgrupp 
för synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-15 § 89 
Tjänsteskrivelse från Jesper Hansen, servicechef, 2020-03-15 
Protokoll från kommunala pensionärsrådet beredningsgrupp 2020-03-12 § 13 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar på återremitterar ärendet till förvaltningen för vidare beredning 
och samordning med övriga taxeförslag. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för vidare beredning 
och samordning med övriga taxeförslag. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 112 
 
Väckt ärende från Paul Ericsson (M) om moduler 
Dnr KSFD 2019/313 
 
Sammanfattning 
Paul Ericsson (M) väckte ett ärende på Kommunstyrelsens sammanträde 2019-
10-30 om moduler i kommunen och önskade att kommunstyrelsen skulle ges 
löpande information om antalet moduler, kostnad för dessa samt en prognos på 
hur hyrestiden ser ut framöver. 
 
Mikael Fors, VD på BFAB har besvarat frågan skriftligen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-04 
Skrivelse från Mikael Fors, VD på BFAB  
Protokoll från Kommunstyrelsen 2019-10-30 § 262 
 
Yrkanden 
Paul Ericsson (M) yrkar på att återremittera ärendet för att tillföra information 
om de byggnationer där kommunen har planerade/prognosticerade hyror, samt 
en beskrivning av vad kommunen kommer spara i kostnader framöver när 
modulerna avvecklas.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) yrkande under proposition och finner att 
detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att tillföra information om de 
byggnationer som vi har planerade/prognosticerade hyror, beskriv vad 
kommunen kommer spara i kostnader framöver när modulerna avvecklas.  
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
BFAB 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 113 
 
Utdelning BFAB 
Dnr KSFD 2020/113 
 
Sammanfattning 
Under de senaste åren har resultatutvecklingen i BFAB-koncernen varit god. 
Eget kapital per 2019-12-31 uppgår till 123,0 mkr inkluderat ett resultat om 2,5 
mkr. Åstorps kommun, som är helägare till Björnekulla Fastighets AB (BFAB), 
begär utdelning om 2,0 mkr, att jämföra med det i samband med beslut om 
budget 2020 fastställda beloppet 6,0 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-15 § 88 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2020-04-01 § 80 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-03-24 
Underlag från BFAB inför utdelning 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att godkänna begärd 
utdelning om 2,0 mkr. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att ingen utdelning begärs. 
 
Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslut.  
 
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Maria Gottschalk (-) 
och Mikael Mårtensson (S) mot Roger Nielsens (M) ändringsyrkande med 
bifallsyrkande från Nils-Göran Nilsson (KD) och Åsa Holmén (L) under 
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 113, forts 
 
Voteringsordning - § 113 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar ja, den som bifaller Rogers Nielsens 
(M) yrkande röstar nej. 
 
Votering - § 113 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 ja-röster, 5 nej-röster och 
2 som avstår från att delta i omröstningen, vilket innebär att ordförandes yrkande 
vinner bifall. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 113). 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna begärd utdelning 
om 2,0 mkr. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

18(33) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 114 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2020/8 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, tf. kommunchef informerar om: 

• Trygghetsrapport – Svar på ändringsyrkande nr 4 i internbudget.  
• Coronahantering – Krisledningsgrupp arbetar fortsatt systematiskt  
• Rekryteringar  

o Intervjuer har hållits för tjänsten som kris- och 
säkerhetssamordnare  

o Redovisningsekonom – Annons ute på nytt 
• Den nya externa webbsidan är numera publicerad 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 115 
 
Beslut om tillförordnad kommunchef 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, ekonomichef, har ett förordnande som kommunchef som 
löper ut den 6 maj. Den nyanställde kommunchefen påbörjar sin anställning 
den 17 juni 2020.  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att förlänga förordnandet som kommunchef för Anna 
Falkenstam, ekonomichef, till den 16 juni 2020. 
 
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 förlänga förordnandet som kommunchef för 
Anna Falkenstam, ekonomichef, till den 16 juni 2020. 
 
Expedieras 
Akten 
HR-avdelningen 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 116 
 
Val av politisk projektgrupp för kommunhus 
Dnr KSFD 2020/10, Dnr KSFD 2020/175 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att välja en politisk 
projektgrupp gällande kommunhus-frågan. Arbetsutskottet föreslog att gruppen 
skulle bestå av 2 representanter för respektive partigrupp.  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på återremittera ärendet för ytterligare beredning över 
Åstorpsalliansens (M, L, KD) inlämnade yrkanden:  

• Att innan projektgruppens startas ska det tydligt redovisas att det inte 
får konsekvenser som åstadkommer ytterligare förseningar i pågående 
byggprojekt, dvs ta fram en risk- och konsekvensanalys utifrån vilken 
påverkan detta får för redan beslutade byggprojekt. 

• Att uppdragsbeskrivningen för projektgruppen förtydligas, vad ska 
levereras och när, vilka frågeställningar ska besvaras av projektgruppen. 

• Att gruppens befogenhet och mandat tydliggörs. 
• Att tydligt specificera vilket material som skall vara framme i november 

för att kunna ta beslut om detta tex. ekonomiska konsekvenser som 
månadskostnad för kommunen, risk- och konsekvensanalyser m h t 
placering, trafikanalyser osv 

 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Återremitterar ärendet för beredning över Åstorpsalliansens (M, L, KD) 
inlämnade yrkanden. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 117 
 
Försäljning av del av Broby 4:32 och 57:1 
Dnr KSFD 2020/7 
 
Sammanfattning 
Seafrigo har anmält intresse av att etablera sig på Södra industriområdet. 
Catena har anmält intresse av att köpa mark och sedan uppföra en anläggning 
som Seafrigo hyr. Köpeavtal är upprättat. 
 
Beslutsunderlag 
Mejl från Peter Jönsson, VD Seafrigo, Lastbilsanlöp per dygn 
Trafikutredning 
Tjänsteskrivelse från Emma Ringsbo, mark- och exploateringsingenjör, 2020-
05-05 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tjänsteskrivelse från Emma Ringsbo, mark- och exploateringsingenjör, 2020-
04-08 
Översiktlig karta 
Köpeavtal 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att ge mark- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att genomföra försäljning enligt bifogat 
köpeavtal. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge mark- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att genomföra försäljning enligt bifogat 
köpeavtal. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 118 
 
Hantering av volontärer med anledning av covid-19 
Dnr KSFD 2020/165 
 
Sammanfattning 
Under rådande situation med covid-19 har det dykt upp ett behov att kunna 
stödja de som är över 70 år och andra som befinner sig inom riskgrupper med 
exempelvis matinköp. Kommunen har varit i kontakt med Svenska kyrkan som 
samordnar volontärer i kommunen. Det finns en överenskommelse mellan SKR 
och ett antal organisationer, bland annat Svenska kyrkan, om att dessa kan vara 
behjälpliga med samordningen. Varje kommun behöver ta fram rutiner för hur 
samarbetet ska fungera i praktiken. Detta ärende handlar om att få 
kommunstyrelsens mandat att inleda ett formellt samarbete med Svenska 
kyrkan och eventuellt nyttja kommunala medel för att stödja de som behöver 
hjälp av volontärerna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-05-06 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att: 

• Godkänna att Åstorps kommun samordnar volontärer via Svenska 
kyrkan och eventuellt få ta i anspråk kommunala medel från 
kommunstyrelsens förfogandekonto för att stödja de som är över 70 år 
eller andra som befinner sig inom riskgrupperna. 

• Förvaltningen får själv besluta om rutiner för hur detta samarbete ska 
fungera i praktiken i samråd med Svenska kyrkan. 

 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD) 
och Mikael Mårtensson (S) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner att Åstorps kommun samordnar volontärer via Svenska kyrkan och 
eventuellt få ta i anspråk kommunala medel från kommunstyrelsens 
förfogandekonto för att stödja de som är över 70 år eller andra som befinner sig 
inom riskgrupperna. 
 
Förvaltningen får själv besluta om rutiner för hur detta samarbete ska fungera i 
praktiken i samråd med Svenska kyrkan. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 118, forts 
 
Expedieras 
Akten 
Svenska Kyrkan 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 119 
 
Införskaffa digital justering av protokoll för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2019/139 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD) och Peter Lindberg (SD) inkom 2019-04-29 med en 
motion gällande utredandet av förutsättningarna för att införa en digital 
justering av sammanträdesprotokoll. Med hänvisning till det stora antal 
protokoll som skrivs under ett år menar motionärerna att det finns fördelar med 
att kunna justera protokollet på distans, exempelvis genom Bank ID.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 att bifalla motionen innebärandes 
att förutsättningarna för att införa digital justering skulle utredas. 
Kommunstyrelseförvaltningen har undersökt vilka möjligheter som finns för att 
kunna påbörja arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-04 § 54 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare  
Motion från Anton Holmberg (SD) och Peter Lindberg (SD)  
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 152 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att införa digital justering av 
protokoll i samband med upphandling av nytt ärendehanteringssystem. 
 
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 förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa digital justering av 
protokoll i samband med upphandling av nytt ärendehanteringssystem. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 120 
 
Motion från Peter Lindberg (SD) m.fl. om hälsningspolicy 
Dnr KSFD 2019/99 
 
Sammanfattning 
Motion från Peter Lindberg (SD), Rolf Lundqvist (SD), Richard Mattsson (SD), 
Anton Holmberg (SD), Anna-Lena Olsson (SD), Glenn Edman (SD)    Harri 
Rosqvist (SD) och Nikki Arvidsson (SD) inkom 2019-03-25. I Sverige är det 
kutym att män och kvinnor hälsar genom handhälsning förutsatt att man inte är 
smutsig om händerna eller sjuk. På senare tid har det framkommit i en hel del 
fall att det finns både män och kvinnor som av religiösa skäl inte vill hälsa 
genom handhälsning. Åstorps kommun är en stor arbetsgivare som har många 
anställda och därför bör kommunen inte ha anställda som vägrar handhälsa på 
motsatta könet av religiösa eller andra skäl. Motionärerna yrkar med stöd av 
ovanstående: 

• Att Åstorps kommun inte anställer personer som av religiösa eller 
kulturella skäl vägrar hälsa på motsatta könet genom traditionell 
handhälsning då detta kan upplevas som kränkande och 
diskriminerande. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2020-03-19 § 7 
Tjänsteskrivelse från Alexandra Engström, HR-utvecklare 2020-03-04. 
Motion från Peter Lindberg (SD) m.fl. om hälsningspolicy  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Lennart Fredriksson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Jan Hennicks (-) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Lennart Fredriksson (S), 
Mikael Mårtensson (S), Jan Hennicks (-) och Maria Gottschalk (-) mot Anton 
Holmberg (SD) under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 120, forts 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 121 
 
Extra av- och påstigningsplats på Södra Industriområdet för buss 520 
Dnr KSFD 2019/67  
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD) väckte ett nytt ärende på kommunstyrelsens 
sammanträde 2019-03-06 (§ 63) om att införa en extra av- och påstigningsplats 
på Södra Industriområdet för busslinje 520. Syftet med linjen skulle vara att 
underlätta för de som arbetar på industriområdet att ta sig till sitt arbete. Då en 
omledning av nuvarande busslinje inte är aktuellt har man inhämtat uppgifter 
från Skånetrafiken om ett tillköp. Ett sådant tillköp med två turer (en på 
förmiddagen och en på eftermiddagen) skulle innebära en kostnad på ca strax 
över 800 000 kr. Skulle man däremot införskaffa två turer med halv- eller 
heltimmesintervall blir kostnaden det dubbla. Om man sätter in två turer med 
varannantimmestrafik innebär det en att Skånetrafiken endast behöver en buss 
och kostnaden hamnar då istället på 1 100 000 kr.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 75 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2019-05-20 
Mejl från Daniel Pettersson, Trafikutvecklare på Skånetrafiken, 2019-05-20 
Mejl från Daniel Pettersson, Trafikutvecklare på Skånetrafiken, 2019-04-12 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att avslå ärendet. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Nils-Göran Nilsson 
(KD) och Anton Holmberg (SD) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår ärendet. 
 
Expedieras 
Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 122 
 
Revidering av arkivreglemente för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2020/5 
 
Sammanfattning   
Enligt arkivlagen (1990:782) ska myndigheternas arkiv bevaras, hållas ordnade 
och vårdas så att de bland annat tillgodoser rätten att ta del av allmänna 
handlingar och forskningens behov. Kommunfullmäktige antog ett 
arkivreglemente år 2012, som utgör ramen för arkivvården i hela kommunen. 
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av reglementet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-15 § 94 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, daterad 2020-01-03 
Förslag på nytt arkivreglemente 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anta arkivreglementet 
och att tidigare arkivreglemente från 2012 upphävs. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arkivreglementet och 
att tidigare arkivreglemente från 2012 upphävs. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 123 
 
Presentation av väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om 
byggnationer 
Dnr KSFD 2020/123 
 
Sammanfattning 
Ordförande presenterar det väckta ärendets nuvarande status för ledamöterna. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation av byggnationer  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att notera presentationen till protokollet. 
 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) lämnar in följande punkter för besvarande:  

• Att beskriva vad uppdraget är av ”översyn av processen från behov till 
byggnation”. Kommer ex. styrning, övergripande planering, 
helhetsansvarig per byggnation att ingå? Kommer man titta på hur 
nuvarande organisation fungerar och utifrån detta föreslå förändringar? 
Kommer kompetens och kapacitet att ingå? Det kommer sedan ta 
ytterligare tid att implementera efter att behoven är identifierade. 

• Finns det omedelbara förändringar som går att genomföra istället för att 
vänta ett antal månader? Ex. utse ansvarig per byggnation? 

• Haganäs har varit i fasen ”kravspecifikation utifrån skolans olika 
behov” i flera år. När planeras denna fas vara klar? Vad är rimlig tid för 
denna fas? Vem ansvarar för helhetsplanen därefter? Hur vet denna 
nästa ansvarige när den behöver vara redo att starta nästa fas samt de 
följande ansvariga när ingen håller i helheten? 

• Förskola Kvidinge – vem har helhetsansvaret och planerar och 
koordinerar för nästa fas efter tekniska chefen som endast ser till sin del, 
samt fasen därefter? Vad pekar totalplanen på för levensdatum och vem 
står bakom den planen? 

• Förskola Nyvång – efter det att nuvarande fas som BFAB ansvarar för, 
vem har nästa fas? Hur många faser finns och vem håller ihop alla faser 
för att säkerställa driftsättning i augusti? 

• Arrangemangshallen, nuvarande fas är BFAB. Vilka fler faser finns och 
vem håller ihop den övergripande planeringen? När startar nästa fas och 
vem är ansvarig? 



Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 123, forts 
• Resurs och kompetensläget ska besvaras utifrån om de är tillräckliga för 

att leverera mot den övergripande plan per byggnation (som ännu inte 
finns tydligt framtagen och förankrad mellan alla delansvariga, varför 
detta måste fram först). Ex. Haganäs, har bildningsförvaltningen 
resurser och kompetens att ta fram ”kravspec efter skolans behov” när 
denna fas hållit på i flera år? Det enda som är klart är rektor och lärares 
krav enligt rapport från förra KS. Det mesta är kvar, efter flera år. 

 
Ordförande föreslår att inlämnande punkter skickas till förvaltningen för 
beredning. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer eget förslag under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar presentationen till protokollet och Åstorpsalliansens (M, L, KD) 
inlämnade punkter skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 124 
 
Anmälningsärenden 
 
Kungörelse samråd Broby 14:15 ÅVC 2020-04-02 Dnr: 2018/287  
 
Dom 2020-03-11, Mål nr 13166-19, avseende överprövning av Lagen om 
offentlig upphandling. Förvaltningsrätten förordnar förnyelse av upphandling 
av Service och underhåll av gatubelysning Dnr: 2019/327 
 
Information om utbetalning av ersättning för krisberedskap och civilt försvar, 
2020-04-01 - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Dnr: 2020/124 
 
Årsredovisning 2019, Sweden Water Research Dnr: 2020/126 
 
Hållbarhetsredovisning NSVA 2019, Dnr: 2020/128 
 
NSVA 20-00033-1 Årsredovisning 2019 samt protokoll från NSVA 1;2020 
styrelseprotokoll 2020-03-19, Dnr: 2020/131 
 
Protokoll fört vid konstituerande sammanträden med styrelse för NSVA 2020-
03-19 Dnr: 2020/132 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2020-03-19 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-15 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar anmälningsärendena till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 125 
 
Delegationsärenden 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2019-03-15 – 2020-04-14 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar delegationsärendena till protokollet. 



Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Ks § 126 
 
Information från Familjen Helsingborg 
 
Sammanfattning 
Ordförande informerar om  

• Gällande situationen på Ängelholms flygplats, där Åstorps kommun 
meddelat att man inte är intresserad av att gå in som delägare. 5 av 11 
Familjen Helsingborg-kommunerna valde att inte gå in som delägare. 
Erbjudandet kvarstår dock. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
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