
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-06-03 
Datum för anslagets uppsättande 2020-06-10 
Datum för anslagets nedtagande 2020-07-02 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
    
    
    

Underskrift Amer Lukac 
 

1(49) 
 
 

KOMMUNSTYRELSEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, klockan 18:00 – 23:14 
Ajournering 19:39 – 19:54, 20:26 – 20:31 

Beslutande Se närvarolista. 
Övriga deltagare Amer Lukac, nämndsekreterare, §§ 127 – 159 

Anna Falkenstam, tf. kommunchef/ekonomichef, §§ 127 – 159 
Jörgen Wallin, teknisk chef, §§ 127 – 159 
Merih Özbalci, administrativ chef, §§ 127 – 139 
Olivia Malmqvist, hållbarhetsstrateg, §§ 127 – 130 
Pär Gustafsson, NSVA, §§ 127 – 129 
Krister Jönsson, konsult, §§ 127 – 130 

 

Plats och tid för 
justering 

 
Stationshuset, måndagen den 8 juni, klockan 16:30 

   
 
 
   

Sekreterare Amer Lukac, §§ 126 – 159 
 

  
 
 
   

Ordförande Ronny Sandberg (S)  
   
   

    
Justerande Annica Vink (C)  

      
 
 

Justerande Åsa Holmén (L)   



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 136 § 138 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Reino Persson (S) §§127-134 
§§136-159 

§§127-134 
§§136-159 

X   X   

Richard Ridwall (S) §§127-134 
§§136-159 

§§127-134 
§§136-159 

X   X   

SD         
Maria Gottschalk (-) ---        

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

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

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

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

M+L+KD         
Martin Sjöström (M) § 129 - 159   § 135 

 
      

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

Totalt 14 13 7 6  11 2  
 
 

Votering 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 141 § 144 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Reino Persson (S) §§127-134 
§§136-159 

§§127-134 
§§136-159 

X   X   

Richard Ridwall (S) §§127-134 
§§136-159 

§§127-134 
§§136-159 

X   X   

SD         
Maria Gottschalk (-) ---        

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

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

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

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

M+L+KD         
Martin Sjöström (M) § 129 - 159   § 135 

 
      

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

Totalt 14 13 9 4  8 5  
 

Votering 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 146 A § 146 B  

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Reino Persson (S) §§127-134 
§§136-159 

§§127-134 
§§136-159 

X   X   

Richard Ridwall (S) §§127-134 
§§136-159 

§§127-134 
§§136-159 

X   X   

SD         
Maria Gottschalk (-) ---        

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

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

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

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

M+L+KD         
Martin Sjöström (M) § 129 - 159   § 135 

 
      

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

Totalt 14 13 8 5  8 5  
 
 

Votering 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 148  

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Reino Persson (S) §§127-134 
§§136-159 

§§127-134 
§§136-159 

X      

Richard Ridwall (S) §§127-134 
§§136-159 

§§127-134 
§§136-159 

X      

SD         
Maria Gottschalk (-) ---        

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)  X X X      
Lennart Fredriksson (S) X X X      
Mikael Mårtensson (S) ---        

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

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

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

M+L+KD         
Martin Sjöström (M) § 129 - 159   § 135 

 
      

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

Totalt 14 13 8 5     
 

Votering 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Ks § 127  Godkännande av dagordning ....................................................................7 
Ks § 128  Frågestund för allmänheten (Skriftlig) .....................................................8 
Ks § 129  Affärsplan NSVA 2021-2023 ...................................................................9 
Ks § 130  Presentation av visionstext ......................................................................10 
Ks § 131  Kommunchefen informerar .....................................................................11 
Ks § 132  Ekonomisk information ..........................................................................12 
Ks § 133  Ekonomisk månadsuppföljning 2020 - april ...........................................13 
Ks § 134  Planeringsförutsättningar 2021-2023 ......................................................14 
Ks § 135  FINSAM Söderåsens samordningsförbund årsredovisning 2019 ...........16 
Ks § 136  Gåva till anställda 2020 ..........................................................................17 
Ks § 138  Förfrågan från Skånetrafiken om tillköp för trafikåret 2021 ..................19 
Ks § 139  Firmatecknare för Åstorp kommun .........................................................21 
Ks § 140  Instruktion för kommunchef ...................................................................23 
Ks § 141  Revidering av reglemente avseende föreningsbidrag för sociala 

föreningar ...............................................................................................24 
Ks § 142  Bidrag till samlingslokaler Hyllinge, Kvidinge och Tingvalla 2020 ......26 
Ks § 143  Väckt ärende från Åstorpsalliansen (M, L, KD) om byggnationer .........28 
Ks § 144  Väckt ärende av Åsa Holmén (L) om kommunalt avlopp i Maglaby och 

Mårtenstorp.............................................................................................30 
Ks § 145  Fastighetsförsäljning del av Broby 57:1 på Södra industriområdet ........32 
Ks § 146  Planansökan för Detaljplan för Kvidinge 7:115 mfl - förskola i Kvidinge

 ................................................................................................................33 
Ks § 147  Fastighetsförsäljning del av Åstorp 112:46 på Södra industriområdet ...36 
Ks § 148  Fullmakt för NSVA att ansöka om dispens för driftsättning av VA-

ledningar .................................................................................................37 
Ks § 149  Väckt ärende från Paul Ericsson (M) om moduler .................................39 
Ks § 150  Politisk projektgrupp för kommunhus med tjänstemannastöd ................40 
Ks § 151  Val av politisk projektgrupp för kommunhus .........................................41 
Ks § 152  Motion (M, L, KD) - Väntrum på stationen ...........................................42 
Ks § 153  Väckt ärende av Åsa Holmén (L) om organisationsutredningen ............43 
Ks § 154  Väckt ärende av Åsa Holmen (L) och Roger Nielsen (M) - Beslut om 

fortsatt utredning av en gemensam organisatorisk kommunförvaltning 44 
Ks § 155  Anmälningsärenden ................................................................................45 
Ks § 156  Delegationsärenden .................................................................................46 
Ks § 157  Information från Familjen Helsingborg ..................................................47 
Ks § 158  Väckt ärende av Anton Holmberg (SD) om sommarjobb ......................48 
Ks § 159  Väckt ärende av Anton Holmberg (SD) och Rolf Lundqvist (SD) om 

tjänster på Activa ....................................................................................49 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 127 
 
Godkännande av dagordning 
Anton Holmberg (SD) yrkar på att väcka ett övrigt ärende om ”Sommarjobb” 
Anton Holmberg (SD) och Rolf Lundqvist (SD)  yrkar på att väcka ett övrigt 
ärende om ”Tjänster på Activa” 
 
Ärende ”Frågor till och från råden” utgår. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med ovan justeringar.  



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 128 
 
Frågestund för allmänheten (Skriftlig) 
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 ”Väckt ärende 
av Åsa Holmén (L) om kommunalt avlopp i Maglaby och Mårtenstorp”. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att översända skrivelsen till tekniska kontoret för 
besvarande och att svaret delges 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 delges 
kommunstyrelsen. 
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 129 
 
Affärsplan NSVA 2021-2023 
Dnr KSFD 2020/176 
 
Sammanfattning 
NSVA tar årligen fram en affärsplan för sin verksamhet som planeras de 
kommande åren. Denna ska beslutas av NSVAs styrelse i juni. Innan dess 
behöver ägarkommunerna ha inkommit med synpunkter exempelvis kring 
politiska prioriteringar.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-20 § 128 
Affärsplan från NSVA 2021-2023 del 1 – VA-system 
Affärsplan från NSVA 2021-2023 del 2 – Ekonomi 
Tjänsteskrivelse av Simon Jaldefjord och Jörgen Wallin 200511 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna affärsplan för NSVA 2021-2023 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner affärsplanen för NSVA 2021-2023 
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 
Ekonomiavdelningen 
NSVA 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 130 
 
Presentation av visionstext 
Dnr KSFD 2020/21 
 
Sammanfattning 
Krister Jönsson, konsult, har tillsammans med KSF utvecklingsstrateg och 
hållbarhetsstrateg och 14 stycken förtroendevalda arbetat fram en visionstext för 
Åstorps kommun som sträcker sig fram till år 2030.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet och uppmanar ledamöterna att inkomma 
med ytterligare synpunkter senast den 12:e juni.  
 
Expedieras 
Akten 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 131 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2020/8 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, tf. kommunchef informerar om: 

• Utkast till arrendeavtal (i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 
2020-05-25 § 73) 

• Byggnationer 
• Sommarbemanning 
• Corona 
• Medarbetare 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 132 
 
Ekonomisk information 
Dnr KSFD 2020/8 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, ekonomichef, informerar om följande: 

• Senaste tillskjutna medel från Regeringen om 4,6 mkr 
• Kommunen räknar med ett skattebortfall på cirka 30 mkr på grund av 

Corona 
• Statens hittills tillskjutna medel avser att upprätthålla ordinarie 

verksamhet och innebär inga ’nysatsningar’. 
• Utökad tillfällig ekonomitjänst med fokus på BIN 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
 
 
 
 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 133 
 
Ekonomisk månadsuppföljning 2020 - april 
Dnr KSFD 2020/89 
 
Sammanfattning 
Efter april månad konstateras att verksamheternas nettokostnader för perioden 
ligger något bättre än förbrukningen av budget. Bedömd årsprognos efter mars 
månad 2020 uppgår till 24,4 mkr, vilket är 3,4 mkr bättre än budget.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-05-19 
Rapport – Månadsuppföljning efter april 2020 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna bedömd årsprognos efter april månad 2020. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bedömd årsprognos efter april månad 
2020. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 134 
 
Planeringsförutsättningar 2021-2023 
Dnr KSFD 2020/112 
 
Sammanfattning 
Föreligger ekonomiska planeringsförutsättningar 2021-2023 för Åstorps 
kommun, framtagna i samband med budgetberedningen i maj 2020 för att ge 
nämnderna förutsättningar att påbörja planeringen av sin verksamhet 2021 
innan budget 2021 och planår 2022-2023 beslutas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Anna Falkenstam, 2020-05-28 
Planeringsförutsättningar inför budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på: 

• Att godkänna planeringsförutsättningarna, 
• Att uppmana nämnderna att särskilt beakta resursknappheten i sitt 

planeringsarbete inför 2021, 
• Att uppdra åt kommunchefen att planera för hantering av obalansen 

inför budgetbeslutet i november. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkanden från Anton Holmberg (SD), 
Annica Vink (C) och Roger Nielsen (M) under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

• Att godkänna planeringsförutsättningarna, 
• Att uppmana nämnderna att särskilt beakta resursknappheten i sitt 

planeringsarbete inför 2021, 
• Att uppdra åt kommunchefen att planera för hantering av obalansen 

inför budgetbeslutet i november. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 134, forts. 
 
Protokollsanteckning 
Anton Holmberg (SD) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning. 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning. 
 
Expedieras 
Akten 
Samtliga nämnder 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 135 
 
Årsredovisning 2019, Söderåsens samordningsförbund, FINSAM 
Dnr KSFD 2020/158 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för FINSAM Söderåsens samordningsförbund har överlämnat 
årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2019 samt revisionsberättelsen 
för att pröva beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 
verksamhetsåret. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-06 § 109 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-04-27 
Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning för räkenskapsåret 2019 
Revisionsberättelse för Söderåsens samordningsförbund 2019 
Revisionsrapport för Söderåsens samordningsförbund 2019 
Sakkunnigs revisionsrapport Söderåsens samordningsförbund 2019 
 
Jäv 
Reino Persson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendet. 
Martin Sjöström (M) tjänstgör.  
Richard Ridwall (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendet.  
Inga fler ersättare finns närvarande. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att: 

• Tillstyrka att Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning och 
förvaltningsberättelse för 2019 godkänns. 

• Bevilja styrelsen 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: 

• Tillstyrka att Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning och 
förvaltningsberättelse för 2019 godkänns. 

• Bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 136 
 
Gåva till anställda 2020  
Dnr KSFD 2020/195 
 
Sammanfattning 
Den 27 maj beslutade riksdagen om bland annat tillfälligt borttagen 
förmånsbeskattning för gåvor till anställda till ett värde av max 1 000 kronor 
per anställd. Detta är en möjlighet för Åstorps kommun att stödja näringslivet 
och samtidigt också visa uppskattning för de medarbetare som arbetar i 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-05-28 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att: 

• Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram och hantera 
presentkort till anställda för att stödja det lokala näringslivet enligt 
riksdagens beslut. 

• Beslutet finansieras genom att belasta kommunstyrelsens resultat med 
upp till 1 200 000 kr. 

 
Anton Holmberg (SD) yrkar på att beslutet finansieras genom att belasta 
kommunstyrelsens resultat med upp till 600 000 kr. 
 
Lennart Fredriksson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.  
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Anton Holmbergs (SD) ändringsyrkande. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Anton Holmbergs (SD) ändringsyrkande. 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till Anton Holmbergs (SD) ändringsyrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget första yrkande med bifallsyrkande från Lennart 
Fredriksson (S), Nils-Göran Nilsson (KD) och Annica Vink (C) under 
proposition och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer eget andra yrkande med bifallsyrkande från Lennart 
Fredriksson (S), Nils-Göran Nilsson (KD) och Annica Vink (C) mot Anton 
Holmbergs (SD) yrkande med bifallsyrkande från Åsa Holmén (L), Roger 
Nielsen (M) och Paul Ericsson (M) och finner att ordförandes yrkande bifalles. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

18(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 136, forts. 
 
Anton Holmberg (SD) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Anton 
Holmbergs (SD) yrkande röstar Nej. 
 
Votering - § 136 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster 
vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 136). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram och hantera 
presentkort till anställda för att stödja det lokala näringslivet enligt 
riksdagens beslut. 

• Beslutet finansieras genom att belasta kommunstyrelsens resultat med 
upp till 1 200 000 kr. 

 
Reservation 
Anton Holmberg (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning 
Moderaterna och Liberalerna meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

19(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 138 
 
Förfrågan från Skånetrafiken om tillköp för trafikåret 2021 
Dnr KSFD 2020/191 
 
Sammanfattning 
Klippans kommun har haft ett tillköp av buss 520 där Åstorps kommun varit 
med och finansierat 20 %. Klippans kommun har nu meddelat att de har för 
avsikt att inte fortsätta finansiera tillköpet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03 § 139 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-05-26 
Statistik buss 520, år 2019 
Förfrågan om tillköp av trafik från Skånetrafiken 
Tillköpsbrev 2021 - Åstorps kommun  
Kompletterande uppgifter buss 520 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att inte göra ett tillköp för buss 520 för trafikåret 2021.  
 
Anton Holmberg (SD) yrkar på i första hand att återremittera ärendet för att 
invänta Klippans beslut.  
 
Anton Holmberg (SD) yrkar på i andra hand att bordlägga ärendet. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Anton Holmberg (SD) återremissyrkande under proposition 
och finner att detta avslås. 
 
Anton Holmberg (SD) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Den som yrkar på att ärendet ska avgöras under sammanträdet röstar Ja och den 
som bifaller Anton Holmbergs (SD) återremissyrkande röstar Nej. 
 
Votering - § 138 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 11 Ja-röster och 2 nej-
röster vilket innebär att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 138). 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

20(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 138, forts 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkanden från Annica Vink (C) Nils-
Göran Nilsson (KD) mot Anton Holmbergs (SD) yrkande om att bordlägga 
ärendet under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte göra ett tillköp för buss 520 för trafikåret 
2021. 
 
Protokollsanteckning 
Anton Holmberg (SD) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning. 
 
Reservation 
Anton Holmberg (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 
Skånetrafiken 
  



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

21(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 139 
 
Firmatecknare för Åstorp kommun 
Dnr KSFD 2020/179 
 
Sammanfattning 
Ett beslut avseende firmatecknare för Åstorps kommun behöver fattas löpande 
för att se till så att rätt personer har behörighet att teckna firma på Åstorps 
kommuns vägnar.  
Nedanstående personer får för kommunens räkning underteckna handlingar 
som rör köp, försäljning, gåva och byte av såväl fast som lös egendom, 
nyttjanderätts- och servitutsavtal, leasingavtal, hyresavtal, låne- och 
borgenshandlingar samt övriga rättshandlingar där särskilt beslut fattas. 
Handlingar ska alltid tecknas av två i förening. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-05-14 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att:  
1. Firmatecknare för Åstorps kommun godkänns enligt nedan: 
 
Förtroendevalda 
Ronny Sandberg (S), ordförande i Kommunstyrelsen 
Richard Ridwall (S), 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
Roger Nielsen (M), 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
 
Tjänstemän 
Jonas Jönsson, Kommunchef 
Anna Falkenstam, Ekonomichef 
Merih Özbalci, Administrativ chef 
 
Nedanstående personer kan endast teckna firma i förening med ovanstående 
personer: 
Annika Hoppe, Förvaltningschef bildningsförvaltningen 
Camilla Eriksson, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Monica Ehnberg, Förvaltningschef socialförvaltningen 
Karolina Håkansson, HR-chef 
Jörgen Wallin, Teknisk chef 
Kent Naterman, Räddningschef 
 
2. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 163. 
 
 



Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

22(49) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 139, forts. 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
1. Firmatecknare för Åstorps kommun godkänns enligt nedan:

Förtroendevalda 
Ronny Sandberg (S), ordförande i Kommunstyrelsen 
Richard Ridwall (S), 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
Roger Nielsen (M), 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 

Tjänstemän 
Jonas Jönsson, Kommunchef 
Anna Falkenstam, Ekonomichef 
Merih Özbalci, Administrativ chef 

Nedanstående personer kan endast teckna firma i förening med ovanstående 
personer: 
Annika Hoppe, Förvaltningschef bildningsförvaltningen 
Camilla Eriksson, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Monica Ehnberg, Förvaltningschef socialförvaltningen 
Karolina Håkansson, HR-chef 
Jörgen Wallin, Teknisk chef 
Kent Naterman, Räddningschef 

2. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 163. 

Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

23(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 140 
 
Instruktion för kommunchef 
Dnr KSFD 2020/192 
 
Sammanfattning 
Kommunallagen (2017:725) kräver att kommunstyrelsen utser en direktör, som 
ska ha den ledande ställningen bland de anställda och som ska vara chef för den 
förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha 
en annan benämning (KL 7 kap. 1§). Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur 
direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också 
fastställa direktörens övriga uppgifter (7 kap. 2 §). 
 
Beslutsunderlag 
Instruktion för kommunchef 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att fastställa instruktion för kommunchef. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställer instruktion för kommunchef. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunchef 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

24(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 141 
 
Revidering av reglemente avseende föreningsbidrag för sociala föreningar 
Dnr KSFD 2020/145 
 
Sammanfattning 
I Åstorps kommun kan föreningar söka föreningsstöd. Socialnämnden beslutar 
årligen om föreningsstöd till föreningar med social inriktning. Ett nytt 
reglemente antogs och beslutades den 2017-09-25, KF § 134 av 
Kommunfullmäktige. Översyn av detta reglemente har gjorts och ett nytt 
förslag läggs fram för beslut. Detta förslag tydliggör vad en social förening är 
samt vilka möjligheter till stöd i form av föreningsbidrag de kan söka.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-06 § 111 
Protokoll från Socialnämnden, 2020-04-16 § 37 
Tjänsteskrivelse från Magnus Nygren, kvalitetskontroller 
Reglemente för kommunalt föreningsstöd – Sociala föreningar 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige: 

• Att anta förslag till reglemente för ansökan av föreningsbidrag gällande 
sociala föreningar 

• Att ändringen börjar gälla från 2021-01-01 
 
Paul Ericsson (M) yrkar på att politiska ungdomsförbund ska ingå i reglemente 
för ansökan av föreningsbidrag gällande sociala föreningar. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Paul Ericssons (M) ändringsyrkande och 
finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Paul Ericsson (M) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Paul 
Ericssons (M) yrkande röstar Nej. 
 
Votering - § 141 
Votering genomförs med upprop och utfaller med 9 ja-röster och 4 nej-röster, 
vilket innebär att ordförandes yrkande vinner bifall. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 141). 
  
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

25(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 141, forts 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

• Att anta förslag till reglemente för ansökan av föreningsbidrag gällande 
sociala föreningar 

• Att ändringen börjar gälla från 2021-01-01 
 
Reservation 
Liberalerna och Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

26(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 142 
 
Bidrag till samlingslokaler Hyllinge, Kvidinge och Tingvalla 2020 
Dnr KSFD 2020/39 
 
Sammanfattning 
Bidrag till samlingslokaler ansöks av Tingvalla Bygdegårdsförening, Hyllinge 
Byggnadsförening och Kvidinge Folkets Hus. Räkenskaper (balans- och 
resultaträkning) har inkommit och gåtts igenom för samtliga tre föreningarna. 
Sammanställning har gjorts på ett sådant sätt att alla föreningar följer samma 
uppställning. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03 § 140 
Tjänsteskrivelse från Annika Tublén, controller, 2020-05-22 
Redovisning BR/RR för Hyllinge Folkets hus 2019-2019 
Redovisning BR/RR för Kvidinge Folkets hus 2019-2019 
Redovisning BR/RR för Tingvalla 2019-2019 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på: 

• Att samlingslokaler utbetalas totalt under 2020 enligt fördelningen 
nedan: 
Tingvalla Bygdegårdsförening   90.000 SEK 
Hyllinge Byggnadsförening   90.000 SEK 
Kvidinge Folkets Hus   90.000 SEK 

I beloppen ovan ingår redan utbetalda á-konto utbetalningar. 
 

• Att det tas fram ett underlag för hur bidrag till samlingslokaler ska 
hanteras framöver. 

 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Att samlingslokaler utbetalas totalt under 2020 enligt fördelningen nedan: 

Tingvalla Bygdegårdsförening   90.000 SEK 
Hyllinge Byggnadsförening   90.000 SEK 
Kvidinge Folkets Hus   90.000 SEK 

I beloppen ovan ingår redan utbetalda á-konto utbetalningar. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

27(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 142, forts 
• Att det tas fram ett underlag för hur bidrag till samlingslokaler ska 

hanteras framöver. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

28(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

 
Ks § 143 
 
Väckt ärende från Åstorpsalliansen (M, L, KD) om byggnationer 
Dnr 2020/123 
 
Sammanfattning 
Paul Ericsson (M) väckte ett ärende för Åstorpsalliansen (M, L, KD) om 
byggnationer i kommunen, på kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-11, i 
vilket följande framkommer: 
Åstorpsalliansen och partierna var för sig har under en rad år försökt förmå 
styret att inse att något inte står rätt till vad gäller våra många byggnationer. 
Detta gäller bl.a. förskolor, skolor och idrottshallar som är kraftigt försenade och 
det går inte att få klarhet i varför? År efter år får vi höra samma förklaringar till 
att just Åstorp måste klara sig utan beslutade lokaler ännu ett år. Hur länge ska 
vi vänta? Hur länge är det trovärdigt att ex. skylla på ”demokratiska processer” 
som en huvudanledning?  
Ärendets status presenterades för kommunstyrelsen i maj och skickades till 
kommunstyrelseförvaltningen för besvarande av ytterligare uppkomna frågor. 
 
Beslutsunderlag 
Svar på väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om byggnationer 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2020-05-06 § 123 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2020-04-01 § 100 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om byggnationer 2020-04-02  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anse det väckta ärendet besvarat. 
 
Paul Ericssons (M) yrkar på att återremitterar ärendet för att peka ut vem som är 
operativt ansvarig per byggnation. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) återremissyrkande. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) återremissyrkande. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) återremissyrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) återremissyrkande med bifallsyrkande 
från Nils-Göran Nilsson (KD), Åsa Holmén (L) och Roger Nielsen (M) mot att 
avgöra ärendet på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras på 
sammanträdet. 
 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

29(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks §143, forts 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Det väckta ärendet anses besvarat. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

30(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 144 
 
Väckt ärende av Åsa Holmén (L) om kommunalt avlopp i Maglaby och 
Mårtenstorp 
Dnr KSFD 2020/122 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) väckt ett ärende i Kommunstyrelsen den 1 april 2020 gällande 
utbyggnaden av avlopp i Maglaby och Mårtenstorp. Följande yrkas:  

• En risk- och konsekvensanalys gällande bräddningsavlopp för område 
Maglaby och Mårtenstorp tas fram och presenteras på kommunstyrelsens 
arbetsutskott 15 april 2020 samt på nästkommande ordinarie 
kommunstyrelse, 

• En handlingsplan gällande framtida bräddningsavlopp tas fram och 
presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskott 15 april 2020 samt 
nästkommande ordinarie kommunstyrelsesammanträde.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03 
Svar från Tekniska kontoret 
Väckt ärende av Åsa Holmén (L) - om kommunalt avlopp i Maglaby och 
Mårtenstorp 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2020-04-01 § 98 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anse det väckta ärendet besvarat. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att återremittera ärendet för att kompletteras med 
underlag. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) återremissyrkande mot att avgöra ärendet 
på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Den som bifaller att avgöra frågan på sammanträdet röstar Ja och den som 
bifaller Åsa Holméns (L) återremissyrkande röstar Nej. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 144, forts. 
 
Votering 
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 (§ 144). 
 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser det väckta ärendet besvarat. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Åsa 
Holméns (L) yrkande. 
 
Expedieras 
Akten 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

 
Ks § 145 
 
Fastighetsförsäljning del av Broby 57:1 på Södra industriområdet 
Dnr KSFD 2020/174 
 
Sammanfattning 
Biofuel Express S AB har anmält intresse av att anlägga en tankstation längs 
Malmövägen på Södra industriområdet i enlighet med gällande detaljplan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-20 § 127 
Tjänsteskrivelse Emma Ringsbo 2020-05-08 
Översiktlig karta 
Köpeavtal 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att ge mark- och exploateringsingenjör i uppdrag att 
genomföra försäljning enligt bifogat köpeavtal.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ger mark- och exploateringsingenjör i uppdrag att 
genomföra försäljning enligt bifogat köpeavtal. 
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

33(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 146 
 
Planansökan för Detaljplan för Kvidinge 7:115 mfl - förskola i Kvidinge 
Dnr KSFD 2020/164  
 
Sammanfattning  
En ansökan om planbesked har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen, 
SBF, i Åstorp gällande rubricerad fastighet. Ansökan kommer från tekniska 
kontoret genom Emma Ringsbo, mark- och exploateringsingenjör. Val av 
platsen och dess utveckling sker parallellt i ett verksamhetsövergripande 
projekt där samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska kontoret, 
bildningsförvaltningen och Kvidingebyggen samverkar.  
Syftet med den sökta åtgärden är att möjliggöra en byggnation av ny förskola i 
Kvidinge för att möta upp behovet av förskoleplatser. Behovet kommer 
kompletteras av möjlighet till förskola även på område Prästamarken vars 
planering avstannat i väntan på arkeologisk förundersökning. 
Detaljplaneområdet kommer också inkludera det intilliggande bostadsområdet 
som ännu inte exploaterats samt hantera yta för dagvattenhantering och 
parkering sydöst om platsen för ny förskola. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-20 § 129 
Ansökan om detaljplan för Kvidinge 7:115 
Tjänsteskrivelse från Ola Eriksson, planarkitekt, 2020-05-07 
Kartbilaga till tjänsteskrivelse ny förskola i Kvidinge 2020-05-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att bevilja planstart för ny förskola i Kvidinge och berört 
närområde, Kvidinge 7:115 mfl. 
 
Reino Persson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att i första hand återremittera ärendet för att ta fram 
redan beslutat område för förskola på Prästamarken.   
 
Åsa Holmén (L) yrkar på i andra hand: 

• Att en medborgardialog i Kvidinge genomförs inför vidare 
ställningstagande angående förändringar i detaljplan och planläggning 
för området. Att ett informationsmöte genomförs i Kvidinge innan den 
siste juni 2020 med syfte att informera allmänhet och särskilt berörda 
invånare.      

• Att en finansieringsplan för framtagande av handlingar i samband med 
ändring i gällande detaljplan kompletterar ärendet. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks 146, forts. 
• Att en bullerutredning för området initieras och presenteras tämligen 

omgående för förändrad verksamhet. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) återremissyrkande. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar att en politisk projektgrupp ska utses där en 
ledamot från varje politiskt block utses som representant. 
 
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkanden. 
 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkanden. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) återremisssyrkande med bifallsyrkanden 
från Nils-Göran Nilsson (KD), Roger Nielsen (M) och Paul Ericsson (M) mot 
att avgöra ärendet på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras på 
sammanträdet. 
 
Roger Nielsen (M) begär votering. 
 
Voteringsordning – 146 A 
Den som yrkar på att ärendet ska avgöras på sammanträdet röstar Ja och den 
som yrkar att ärendet ska återremitteras röstar Nej. 
 
Votering 
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 (§ 146 A).  
 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) första yrkande med bifallsyrkande från 
Roger Nielsen (M) och Paul Ericsson (M) under proposition och finner att detta 
avslås. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning – 146 B 
Den som yrkar på att avslå Åsa Holméns (L) första yrkande röstar Ja och den 
som yrkar att bifalla detsamma röstar Nej. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

35(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 146, forts. 
 
Votering – 146 B 
Votering genomförs med upprop och utfaller med 8 Ja-röster och 5 nej-röster 
vilket innebär att yrkandet avslås.  
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 146 B). 
  
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) andra yrkande med bifallsyrkande från 
Roger Nielsen (M) och Paul Ericsson (M) och finner att detta avslås. 
 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) tredje yrkande med bifallsyrkande från 
Roger Nielsen (M) och Paul Ericsson (M) och finner att detta avslås. 
 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Reino Persson (S) och 
Annica Vink (C) under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Ordförande ställer Anton Holmbergs (SD) tilläggsyrkande under proposition 
och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Bevilja planstart för ny förskola i Kvidinge och berört närområde, 
Kvidinge 7:115 mfl. 

• En politisk projektgrupp utses där en ledamot från varje politiskt block 
utses som representant. 

 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna meddelas möjlighet att inkomma med 
protokollsanteckning. 
 
Expedieras 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

36(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 147 
 
Fastighetsförsäljning del av Åstorp 112:46 på Södra industriområdet 
Dnr KSFD 2020/173 
 
Sammanfattning 
Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Södra, bedriver verksamhet på Ji-te 
gatan på Södra industriområdet. De planerar att expandera och har anmält 
intresse av att förvärva intilliggande mark av kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-20 § 126 
Tjänsteskrivelse Emma Ringsbo 2020-05-05 
Översiktlig karta 
Köpeavtal  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att ge mark- och exploateringsingenjör i uppdrag att 
genomföra försäljning enligt bifogat köpeavtal.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ger mark- och exploateringsingenjör i uppdrag att 
genomföra försäljning enligt bifogat köpeavtal. 
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

37(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 148 
 
Fullmakt för NSVA att ansöka om dispens för driftsättning av VA-
ledningar 
Dnr KSFD 2020/172 
 
Sammanfattning 
Fullmakt att ge Ulf Thysell, NSVA att representera Åstorps kommun att utföra 
talan inför ansökan om dispens för driftsättning av VA-ledningar.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-20 § 125 
Tjänsteskrivelse från Tekniska Kontoret, 2020-05-11. 
Fullmakt till Ulf Thysell, NSVA. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att ge fullmakt till NSVAs verkställande direktör Ulf 
Thysell, eller den han sätter i sitt ställe, att representera Åstorps kommun med 
att anhängiggöra och utföra talan inför ansökan om dispens från 
skyddsföreskrifterna för Kvidingefältets vattenskyddsområde för driftsättning 
av VA-ledningar.  
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att avslå ärendet för att förtydliga vem NSVAs VD 
får ”sätta i sitt ställe”. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Åsa Holméns (L) avslagsyrkande under 
proposition och finner ordförandes yrkande bifalles. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning – 148 
Den som yrkar bifall till ordförandes yrkande röstar Ja och den som yrkar på att 
avslå ärendet röstar Nej. 
 
Votering 
Votering genomförs med upprop och utfaller med 8 Ja-röster och 5 nej-röster 
vilket innebär att ordförandes yrkande vinner bifall. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 148).  



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

38(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 148, forts. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge fullmakt till NSVAs verkställande direktör 
Ulf Thysell, eller den han sätter i sitt ställe, att representera Åstorps kommun 
med att anhängiggöra och utföra talan inför ansökan om dispens från 
skyddsföreskrifterna för Kvidingefältets vattenskyddsområde för driftsättning 
av VA-ledningar.  
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 
NSVA 
Tekniska kontoret 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

39(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 149 
 
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. 
Ärendet återremitterades på kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-06 för att 
beredas ytterligare. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Mikael Fors, VD på BFAB 2020-05-18 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2020-05-06 §  112 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-04 
Skrivelse från Mikael Fors, VD på BFAB  
Protokoll från Kommunstyrelsen 2019-10-30 § 262 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anse det väckta ärendet besvarat. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser det väckta ärendet besvarat.  
 
Expedieras 
Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

40(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 150 
 
Politisk projektgrupp för kommunhus med tjänstemannastöd 
Dnr KSFD 2020/175 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att utse en politisk 
projektgrupp för kommunhus-frågan. Ärendet återremitterades i 
kommunstyrelsen 2020-05-06 för att tydliggöra ett antal frågor som inkom från 
Åstorpsalliansen samt att se över bl.a. antalet representanter i projektgruppen. 
  
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna projektbeskrivningen samt att 
kommunstyrelsen beslutar att skapa en politisk projektgrupp för 
kommunshusfrågan med tjänstemannastöd. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att avslå ärendet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Åsa Holmén (L) avslagsyrkande under 
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektbeskrivningen samt att skapa en 
politisk projektgrupp för kommunshusfrågan med tjänstemannastöd. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

41(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 151 
 
Val av politisk projektgrupp för kommunhus 
Dnr KSFD 2020/10 
 
Sammanfattning 
Då kommunstyrelsen beslutat att inrätta en politisk projektgrupp för 
kommunhus (Ks § 151) har kommunstyrelsen att förrätta val över vilka 
ledamöter som ska delta som representanter. Förslaget är att en representant 
utses per partigrupp. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att utse ordförande, Ronny Sandberg (S), till representant i 
politiskt projektgrupp för kommunhus. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar på att utse Anton Holmberg (SD) till representant i 
politiskt projektgrupp för kommunhus. 
 
Paul Ericsson (M) yrkar på att utse Roger Nielsen (M) till representant i 
politiskt projektgrupp för kommunhus. 
 
Proposition 
Ordförande ställer samtliga yrkande under proposition och finner att dessa 
bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att den politiska projektgruppen för kommunhus 
med tjänstemannastöd ska bestå av: 
Ronny Sandberg (S) 
Anton Holmberg (SD) 
Roger Nielsen (M) 
 
Expedieras 
Akten 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

42(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 152 
 
Motion (M, L, KD) - Väntrum på stationen 
Dnr KSFD 2019/306 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen lämnade in en motion på kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-10-28 om att öppna upp Åstorps stations väntsal. I motionen framkommer 
följande: I en tid med ökande buss & tågkommunikation från & till Åstorp vill 
Åstorpsalliansen göra Åstorp till en attraktivare pendlarkommun genom att 
främja miljövänligare transporter och rusta för kommande ökning av 
passagerare i samband med Söderåsbanans uppstart 2021. Att kunna vänta på 
buss och tåg med skydd anses vara en skyldighet att tillhandahålla från 
kommunens sida.  
I motionen yrkar motionärerna: 

• Att åter öppna Åstorps stations väntsal med toalett och öppettider för att 
minimera vandalisering. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-20 § 121 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-04-23 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) – Väntrum på stationen 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2019-12-19 § 290 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Hänskjuter ärendet till kommande sammanträde på grund av tidsbrist. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

43(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 153 
 
Väckt ärende av Åsa Holmén (L) om organisationsutredningen 
Dnr KSFD 2020/45 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmen (L) väckte ett övrigt ärende på kommunstyrelsens sammanträde 
2019-10-30 om organisationsutredningen. 
I ärendet framkommer följande yrkanden: 

• Att kommunstyrelsen får ta del av genomlysningen av organisationen 
och beslutsförslag tas fram 

• Att KS delges kostnader för framtagandet av rapporten, totala 
konsultkostnader, tidsplan, uppdragstid, samt uppdragsdirektiv och 
förändringar av uppdrag 

• Att ovan punkter behandlas vid KS den 4 mars 2020 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-20 § 123 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-04-28 
Väckt ärende från Åsa Holmén (L), 2019-10-30 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Hänskjuter ärendet till kommande sammanträde på grund av tidsbrist. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

44(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 154 
 
Väckt ärende av Åsa Holmen (L) och Roger Nielsen (M) - Beslut om fortsatt 
utredning av en gemensam organisatorisk kommunförvaltning 
Dnr KSFD 2019/314 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmen (L) och Roger Nielsen (M) väckte ett övrigt ärende på 
kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-30 om att kommunstyrelsen ska 
besluta om fortsatt utredning av en gemensam organisatorisk 
kommunförvaltning. 
I ärendet framkommer följande yrkanden: 

• Att kommunstyrelsen får ta del av genomlysningen av organisationen 
och beslutsförslag tas fram 

• Att KS delges kostnader för framtagandet av rapporten, totala 
konsultkostnader, tidsplan, uppdragstid, samt uppdragsdirektiv och 
förändringar av uppdrag 

• Att ovan punkter behandlas vid KS den 27 november 2019 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-20 § 124 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-04-28 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Hänskjuter ärendet till kommande sammanträde på grund av tidsbrist. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

45(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 155 
 
Anmälningsärenden 
 
Protokoll Konstituerande möte - NSR AB - Styrelsemöte 3, 2020-04-17 Dnr: 2020/119 
 
Protokoll Konstituerande möte för Vera Park AB- Styrelsemöte 3, 2020-04-17 Dnr: 2020/119 
 
Protokoll Styrelsemöte 2 - NSR AB. 2020-04-17 Dnr: 2020/119 
 
Protokoll Årsstämma 2020-04-17. Vera Park Circularity AB Dnr: 2020/119 
 
Protokoll Årsstämma 2020-04-17 . NSR AB Dnr: 2020/119 
 
Protokoll från Medelpunkten 2019-05-28, §§ 1-10, Dnr 2019/49 
 
Protokoll från Medelpunkten 2019-01-22, §§ 1-12 Dnr 2019/49 
 
Protokoll från Medelpunkten 2019-03-26, §§ 1-12, Dnr 2019/49 
 
Protokoll från Medelpunkten 2019-08-27, §§ 1-9, Dnr 2019/49 
 
Protokoll från Medelpunkten 2019-10-29, 1-10, Dnr 2019/49 
 
Protokoll från Medelpunkten 2019-11-27, §§ 1- 12, Dnr 2019/49 
 
Protokoll från Medelpunkten 2020-01-28, §§ 1-11, Dnr: 2020/88 
 
Protokoll från Medelpunkten 2020-03-31, §§ 1-13, Dnr: 2020/88 
 
Verksamhetsplan och budget 2020, Dnr 2020/88 
 
Protokoll Delegationsmöte nr 2. 2020-04-16 Dnr: 2020/119 
 
Protokoll Styrelsemöte 2 - 2020-04-17. Vera Park Circularity AB Dnr; 2020/119 
 
Protokoll från Vegeåns vattenråd 2020-04-21, §§ 1-15 Dnr: 2020/166 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-06 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-20 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2020-05-14 
 
KSFD 2020-169 Svar på frågestund för allmänheten 2020-05-06 
 
KSFD 2019-326 Förstudie Humlebäcken 2020-05-26 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar anmälningsärendena till protokollet. 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

46(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 156 
 
Delegationsärenden 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2019-04-15 – 2020-05-14 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar delegationsärendena till protokollet. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

47(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 157 
 
Information från Familjen Helsingborg 
 
Sammanfattning 
Ordförande informerar om  

• Situationen avseende Ängelholms flygplats. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

48(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 158 
 
Väckt ärende av Anton Holmberg (SD) om sommarjobb 
Dnr KSFD 2020/196 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD) väckte för Sverigedemokraterna ett ärende i 
kommunstyrelsen med följande motivering: 
Med respekt till rådande situation och de riktlinjer som presenteras får 
samhället inte stanna upp. Det gäller inte minst för våra unga! Flera av dem har 
säkert tänkt hur de ska spendera sommaren med sommarjobb. Intresset och 
möjligheterna för sommarjobb varierar alltid och pandemin underlättar inte. 
Således är det viktigt för oss i SD-Åstorp att kommunen är tydlig med våra 
riktlinjer och vad vi erbjuder för sommarjobb. Mycket kan hänga på utbudet 
och möjligheterna för den enskilde. 
 
I ärendet yrkar Sverigedemokraterna på att: 

•  Att berörd förvaltning och tjänsteman får i uppdrag att muntligt och i skrift 
presentera kommunens planer kring sommarjobb 2020 för kommunstyrelsen 
samt om kommunen kommer utnyttja statliga medel för sommarjobb 

• Att berörd förvaltning presenterar underlaget kring sommarjobb 2020 samt 
planerna kring eventuellt inställda sommarjobb och hur kommunen ställer sig 
till betald lön om sommarjobbet ställs in 

• Att berörd förvaltning och tjänsteman förtäljer för kommunstyrelsen vad 
kommunens planering och hantering var för sommarjobb innan och under 
Coronapandemin samt vilka åtgärder som har tagits 

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



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

49(49) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Ks § 159 
 
Väckt ärende av Anton Holmberg (SD) och Rolf Lundqvist (SD) om 
tjänster på Activa 
Dnr KSFD 2020/199 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD) väckte för Sverigedemokraterna ett ärende i 
kommunstyrelsen med följande motivering: 
Det har diskuterats kring Activas flytt och de ev effektiviseringar som då kan 
göras. Nyligen har en "mellanchefstjänst" blivit vakant p.g.a en uppsägning. 
Åstorps kommun har stora ekonomiska utmaningar framför sig och således är 
det av yttersta vikt att vi ser över alla våra kostnader. 
 
I ärendet yrkar Sverigedemokraterna att: 
• Att berörd förvaltning ser över om den uppstådda vakansen kan ersättas med 
befintlig personal 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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