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Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 21 juni 
2021 klockan 18:30 för behandling av följande ärenden:  
 

1. Kommunfullmäktiges öppnande 
2. Godkännande av kallelse 
3. Upprop av ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare 
4. Godkännande av föredragningslista 
5. Val av två ledamöter att justera protokollet samt beslut om tidpunkt och plats 

för protokollets justering 
6. Information från Söderåsens samordningsförbund FINSAM 
7. Eventuella avsägelser/val 
8. Eventuella nyinkomna frågor 
9. Eventuella nyinkomna interpellationer 
10. Inriktningsbeslut Kommunhus 
11. Beslut om antagande av lokalförsörjningsprocess 
12. Begäran om tilläggsbudget till bildningsnämnden med anledning av covid -

19 
13. Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 – AV Media Skåne 
14. FINSAM Söderåsens samordningsförbund årsredovisning 2020 
15. Motion (SD) - ”Framtidens behov inom Socialförvaltningens boenden” 
16. Motion (SD) - Geografiskt informationssystem för Åstorps kommun 
17. Motion (SD) - Åstorps vetskap och möjlighet efter domstolsbeslut 
18. Motion (SD) - Krav för belastningsregister för nyanställning i Åstorps 

kommun 
19. Ägardirektiv för Björnekulla Fastighets AB 
20. Eventuella nyinkomna motioner 
21. Anmälningar/delgivningar 

 
Bitten Mårtensson Merih Özbalci 
Ordförande Kanslichef  
 
Kallelsen med handlingarna finns på kommunens webbsida, www.astorp.se/kf och på 
Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp från den 14 juni.  
 
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, men beakta följande: 
 
 
 
Med anledning av rådande situation med covid-19 vill vi betona de allmänna 
rekommendationer som råder i landet och som ni kan läsa mer om på 
www.krisinformation.se  

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld eller uppvisar andra 
symtom 

• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus 
För att sprida ut de som är närvarande i salen kommer allmänheten placeras uppe på 
balkongen. Vi ser gärna att ni använder handspriten som finns utplacerade på flera 
ställen i lokalerna. Följ anvisningarna som ges vid mötet. 

http://www.astorp.se/kf
http://www.krisinformation.se/
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För gruppmöten har rum reserverats i Kulturhuset Björnen från klockan 17:30 
enligt följande: 
• För Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet cafeterian 
• För Sverigedemokraterna grupprummet i källaren 
• För Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna stora 

konferensrummet på andra våningen 
 
För detaljer kring grupprum eller om det behövs fler grupprum, kontakta 
kommunkansliet 042-640 13. 



 
 

 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-06-21 
Datum för anslagets uppsättande 2021-06- 
Datum för anslagets nedtagande 2021-07- 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
    
    
    

Underskrift Merih Özbalci 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 –  
Ajournering 

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Merih Özbalci, kanslichef, 

§§ 88- 
Jonas Jönsson, 
kommunchef, §§ 88- 
 

Roger Törnqvist, FINSAM §§ 
 

Utses att justera   
Plats och tid  

      
      
      

Sekreterare Merih Özbalci, §§ 88- 
   

 
 
   

     
Ordförande Bitten Mårtensson (S)   

   
 
 
 

  

  

  
      

Justerande   
 

 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

Paragraf Ärende 
Kf § 88  Godkännande av kallelse 
Kf § 89  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 90  Information från Söderåsens samordningsförbund, FINSAM 
Kf § 91  Eventuella avsägelser/val 
Kf § 92  Eventuella nyinkomna frågor 
Kf § 93  Eventuella nyinkomna interpellationer 
Kf § 94  Inriktningsbeslut kommunhus 
Kf § 95  Beslut om antagande av lokalförsörjningsprocess 
Kf § 96  Begäran om tilläggsbudget till bildningsnämnden med anledning av 

covid -19 
Kf § 97  Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 – AV Media 

Skåne 
Kf § 98   FINSAM Söderåsens samordningsförbund årsredovisning 2020 
Kf § 99  Motion (SD) - ”Framtidens behov inom Socialförvaltningens 

boenden” 
Kf § 100  Motion (SD) Geografiskt informationssystem för Åstorps 

kommun 
Kf § 101  Motion (SD) – Åstorps vetskap och möjlighet efter domstolsbeslut 
Kf § 102  Motion från (SD) - Krav för belastningsregister för nyanställning i 

Åstorps kommun 
Kf § 103  Ägardirektiv för Björnekulla Fastighets AB 
Kf § 104  Eventuella nyinkomna motioner 
Kf § 105  Anmälningar/delgivningar 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

 

 N
är

va
ro

 

  

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)         
Annica Vink (C)        
Åsa Holmén (L)         
Hans Sundström (KD)        
Ronny Sandberg (S)         
Johan Bergqvist (V)         
Jan Hennicks (-)         
Jan Karlsson (M)        
Murat Özbalci (C)        
Mattias Jonsäter (L)         
Isabella Dzanko (S)         
Peter Lindberg (SD)         
Martin Sjöström (M)        
Ioana Cimpoeru (S)         
Richard Mattson (SD)        
Joakim Sandberg (M)         
Menaid Nocic (S)        
Sten Hugosson (SD)        
Roger Nielsen (M)        
Lennart Fredriksson (S)         
Marika Lindberg (SD)         
Othman Al Tawalbeh (S)        
Rolf Lundqvist (SD)         
Gun Friberg (S)        
Marcus Möller (SD)          
Dafina Lugici (S)         
Anna-Lena Olsson (SD)         
Anton Holmberg (SD)        
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.         
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf.        
Bitten Mårtensson (S) ordf.         
        

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  
och ersättare samt omröstningsbilaga 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

  

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist         
Ulf Söderström        
Fredrik Karlsson        
        
(C)        
Ebba Kroon        
Bertil Wemmert        
        
(L)        
Bodil Hellberg         
Monica Glans        
        
(KD)        
Barbro Nielsen        
Nils-Göran Nilsson        
        
(S)        
Mikael Mårtensson        
Linda-Marie Camper         
Florian Bobocea         
Kerstin Andersson        
Richard Ridwall        
        
(V)        
Gunilla Pellinen        
Sven Ohlsson        
        
(SD)        
Glehn Edman        
Tony Wiklander        
Harri Rosqvist        
Conny Prisell        
Elliot Lindberg        
        
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

Kf § 88 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
8 juni 2021 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 11 juni 2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

LNTH
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

Kf § 89 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

LNTH
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

Kf § 90 
 
Information från Söderåsens samordningsförbund, FINSAM 
 
Sammanfattning 
Söderåsens samordningsförbund, FINSAM, kommer till 
kommunfullmäktiges sammanträde för att presentera sin verksamhet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

LNTH
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

Kf § 91 
 
Eventuella avsägelser/val 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 

LNTH
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

Kf § 92 
 
Eventuella nyinkomna frågor 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 

LNTH
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

Kf § 93 
 
Eventuella nyinkomna interpellationer 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

LNTH
Start av ärende



   

Kommunfullmäktige Åstorps kommun 

Interpellation ställd till Kultur-och fritidsnämndens ordförande Stig Rådström, - Vilka 
modiga vägar prövar Åstorps kommun gällande optimala sportlokaler för våra 
idrottsföreningar och utövare?     

Det stora behovet av tränings- och tävlingstillfällen för olika föreningar har funnits i vår 
kommun under en lång tid. De senaste åren har läget varit ganska akut, därav beslut 2015 om 
en ny hall på Bjärshög som kom att benämnas arrangemangshall. En ny idrottshall som skulle 
möjliggöra för fler föreningar att få möjlighet till att kunna utöva sina olika idrotter oavsett 
vilken nivå eller syfte träningen och tävlingen har. 

Det finns flera föreningar såsom bordtennisen och gymnastiken som har blivit hårt drabbad av 
kommunens bristande planering och långsiktighet. De har bedrivit sin idrott i omoderna och 
icke ändamålsenliga lokaler, Haganäshallen och i Badhushallen. I samband med framtagandet 
av den nya hallen på Bjärshög stod det ganska klart att bordtennisen och gymnastiken inte 
skulle få möjlighet att bedriva sin idrott där. Hur ser planen ut framöver och vilken dialog har 
hållits med bordtennis samt gymnastikföreningen angående lämplig lokal utifrån förslaget till 
lokalförsörjningsplan?    

Vi har väckt ärende och lagt yrkande i Kultur-och fritidsnämnden angående föreningarnas 
situation och även hur planen ser ut framöver.   

Därav våra frågor till Kultur-och fritidsnämndens ordförande, Stig Rådström.  

1. På vilket sätt avser förvaltningen att möta upp bordtennisens uttryckta behov av 
ändamålsenlig lokal i samband med rivningen av gamla Haganässkolan?      

2. Hur har dialog förts med bordtennisföreningen?  

3. Vilken plan finns för gymnastikföreningens utrustning i samband med flytt till 
Rågenhallen? Hur ser tidsplanen och kalkylen ut för att tillgodose gymnastikföreningens 
behov?   

4. Hur avser förvaltningen att arbeta med föreningarna i kommunen utifrån den framtagna 
lokalförsörjningsprocessen?  

5. På vilket sätt skall nämnden arbeta tillsammans med föreningarna i samband med 
framtagandet av lokalplanen? 

6. Klarar nämnden beslutad hyresnivå för Arrangemangshallen och även för Tingdalshallen 
över tid? Eller behövs det en utökad hyresnivå samt driftsbudget för att framöver hantera 
dessa idrottshallar?   

Åstorp 2021-05-24  

Åsa Holmén (L)  



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

Kf § 94 
 
Inriktningsbeslut kommunhus 
Dnr KSFD 2021/105 
 
Sammanfattning 
En politisk projektgrupp med tjänstepersonstöd tillsattes 2020 för 
kommunhusfrågan. Arbetet har bestått i olika utredningar som resulterat i ett 
lokalprogram, skisser och ekonomisk kalkyl för såväl om- och tillbyggnad 
av befintligt kommunhus samt för en nybyggnation. Utifrån underlaget har 
tjänstepersonerna kommit med rekommendationen att bygga ett nytt 
kommunhus. Projektgruppen har kommit fram till att frågan om att bygga 
om- och till eller att bygga nytt ska hanteras i ett första skede.   
 
Den politiska hanteringen föreslås därför bli enligt följande:  

1. Beslut om inriktning att bygga om- och till befintligt kommunhus 
eller att bygga ett nytt kommunhus. 

2. Beslut om lokalisering och slutgiltig utformning och ekonomiska 
förutsättningar (hyreseffekter och investeringsram) 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 104 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05 § 113 
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-04-15 
Skissförslag nybyggnation, daterat den 2 februari 2021 
Skissförslag om- och tillbyggnation, daterat den 28 januari 2021 
Lokalförteckning, daterad den 7 januari 2021 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 

LNTH
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 8(38)

PROTOKOLL
2021-06-02

Ks § 104

Inriktningsbeslut kommunhus
DnrKSFD2021/105

Sammanfattning
En politisk projektgrupp med tjänstepersonstöd tillsattes 2020 for
kommunhusfrågan. Arbetet har bestått i olika utredningar som resulterat i ett
lokalprogram, skisser och ekonomisk kalkyl för såväl om- som tillbyggnad av
befintligt kommunhus samt för en nybyggnation. Utifrån underlaget har
tjänstepersonerna kommit med rekommendationen att bygga ett nytt
kommunhus. Projektgruppen har kommit fram till att frågan om att bygga om-
och till eller att bygga nytt ska hanteras i ett första skede.

Den politiska hanteringen föreslås därför bli enligt följande:
l. Beslut om inriktning att bygga om- och till befintligt kommunhus eller

att bygga ett nytt kommunhus.
2. Beslut om lokalisering och slutgiltig utformning och ekonomiska

förutsättningar (hyreseffekter och investeringsram)

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05 § 113
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-04-15
Skissförslag nybyggnation, daterat den 2 februari 2021
Skissförslag om- och tillbyggnation, daterat den 28 januari 2021
Lokalförteckning, daterad den 7 januari 2021

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om:
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelseförvaltningen
uppdrag att endast arbeta vidare med nybyggnadsaltemativet och att återkomma
till kommunstyrelsens arbetsutskott och till kommunstyrelsen med ett antal
olika förslag avseende lokalisering, utformning och ekonomiska effekter.
Kommunstyrelsen har sedan att fatta beslut för att gå vidare med presentation
av ett nytt kommunhus, eller emot detsamma, med hänsyn tagen till pågående
skolbyggnadsprojekt. Kommunstyrelseförvaltningen ges också i uppdrag att
utreda framtida användning av befintligt kommunhus och stationshus.

Jan Hennicks (-) yrkar som ett tilläggsyrkande att Kommunstyrelsen får en lista
med alla lokaler som blir över, hur det påverkar kostnader samt hur lång tid
som finns kvar på de kvarstående kontrakten.

Peter Lindberg (SD) yrkar på:
Att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att endast arbeta vidare med
nybyggnadsaltemativet och att återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes signatur

$^
(1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-06-02

Ks § 104, forts
och sedan kommunstyrelsen med flera konkreta förslag vad gäller lokalisering,
utformning och ekonomiska effekter. Därefter i något senare perspektiv tar
kommunstyrelsen beslut att eventuellt gå vidare med ett presenterat nytt
kommunhus eller ej för att inte ge någon eventuell negativ påverkan mot några
skolbyggnationsprojekt samt att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att
utreda framtida användning av befintligt kommunhus och stationshus.

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Åsa Holmen (L) bifall till ordförandes yrkande, samt till Jan Hennicks (-)
tilläggsyrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Roger Nielsen (M) och
Åsa Holmen (L) mot Peter Lindbergs (SD) yrkande och finner att ordförandes
yrkande bifalles.

Ordförande ställer därefter Jan Hennicks (-) tilläggsyrkande med bifallsyrkande
från Åsa Holmen (L) under proposition och finner att detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
kommunstyrelseförvaltningen uppdrag att endast arbeta vidare med
nybyggnadsalternativet och att återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott
och till kommunstyrelsen med ett antal olika förslag avseende lokalisering,
utformning och ekonomiska effekter. Kommunstyrelsen har sedan att fatta
beslut för att gå vidare med presentation av ett nytt kommunhus, eller emot
detsamma, med hänsyn tagen till pågående skolbyggnadsprojekt.
Kommunstyrelseförvaltningen ges också i uppdrag att utreda framtida
användning av befintligt kommunhus och stationshus, samt att
kommunstyrelsen får en lista med alla lokaler som blir över, hur det påverkar
kostnader samt hur lång tid som finns kvar på de kvarstående kontrakten.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes_signatur

^y^
(1) Justerandes signatur

^
(2) Justerandes signatur

/^>L^^
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-05-05

KsAu § 113

Inriktningsbeslut kommunhus
Dnr KSFD 2021/105

Sammanfattning
En politisk projektgrupp med tjänstepersonstöd tillsattes 2020 för
kommunhusfrågan. Arbetet har bestått i olika utredningar som resulterat i ett
lokalprogram, skisser och ekonomisk kalkyl för såväl om- och tillbyggnad av
befintligt kommunhus samt för en nybyggnation. Utifrån underlaget har
tjänstepersonerna kommit med rekommendationen att bygga ett nytt
kommunhus. Projektgruppen har kommit fram till att frågan om att bygga om-
och till eller att bygga nytt ska hanteras i ett första skede.

Den politiska hanteringen föreslås därför bli enligt följande:
l. Beslut om inriktning att bygga om- och till befintligt kommunhus eller att

bygga ett nytt kommunhus.
2. Beslut om lokalisering och slutgiltig utformning och ekonomiska

förutsättningar (hyreseffekter och investeringsram)

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-04-15
Skissförslag nybyggnation, daterat den 2 febmari 2021
Skissförslag om- och tillbyggnation, daterat den 28 januari 2021
Lokalförteckning, daterad den 7 januari 2021

Yrkanden

Anton Holmberg (SD) yrkar på
Att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att endast arbeta vidare
med nybyggnadsalternativet och att återkomma till kommunstyrelsens
arbetsutskott och sedan kommunstyrelsen med flera koiikreta förslag
vad gäller lokalisering, utfonnning och ekonomiska effekter. Därefter i
något senare perspektiv tar kommunstyrelsen beslut att eventuellt gå
vidare med ett presenterat nytt kommunhus eller ej för att inte ge
någon eventuell negativ påverkan mot några skolbyggnationsprojekt
samt att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda framtida
användning av befintligt kommunhus och stationshus.

Roger Nielsen (M) yrkar på att ändringar:
Att ge kommunstyrelseförvaltningen uppdrag att endast arbeta vidare
med nybyggnadsalternativet och att återkomma till kommunstyrelsens
arbetsutskott och till kommunstyrelsen med ett antal olika förslag
avseende lokalisering, utformning och ekonomiska effekter.
Kommunstyrelsen har sedan att fatta beslut för att gå vidare med

Ordförandes signatur

^
Justerandes signatur

^^
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-05-05

KsAu§113,forts
presentation av ett nytt kommunhus, eller emot detsamma, med
hänsyn tagen till pågående skolbyggnadsprojekt.
Kommunstyrelseförvaltningen ges också i uppdrag att utreda framtida
användning av befintligt kommunhus och stationshus.

Proposition
Ordförande ställer Anton Holmbergs (SD) yrkande mot Roger Nielsens (M)
yrkande och finner att Roger Nielsens (M) yrkande bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
kommunstyrelseförvaltningen uppdrag att endast arbeta vidare med
nybyggnadsalternativet och att återkomma till kommunstyrelsens
arbetsutskott och till kommunstyrelsen med ett antal olika förslag avseende
lokalisering, utformning och ekonomiska effekter. Kommunstyrelsen har
sedan att fatta beslut för att gå vidare med presentation av ett nytt
kommunhus, eller emot detsamma, med hänsyn tagen till pågående
skolbyggnadsprojekt. Kommunstyrelseförvaltningen ges också i uppdrag att
utreda framtida användning av befintligt kommunhus och stationshus.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelseförvaltningen  1(3) 
Serviceavdelningen 

Karin Larsson 
Lokalstrateg 
042 – 64 049 
Karin.larsson@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Inriktningsbeslut kommunhus 
Dnr KSFD 2021/105 
 
Sammanfattning 
En politisk projektgrupp med tjänstepersonstöd tillsattes 2020 för kommunhusfrågan. 
Arbetet har bestått i olika utredningar som resulterat i ett lokalprogram, skisser och 
ekonomisk kalkyl för såväl om- och tillbyggnad av befintligt kommunhus samt för en 
nybyggnation. Utifrån underlaget har tjänstepersonerna kommit med rekommendationen 
att bygga ett nytt kommunhus. Projektgruppen har kommit fram till att frågan om att 
bygga om- och till eller att bygga nytt ska hanteras i ett första skede.   
 
Den politiska hanteringen föreslås därför bli enligt följande:  

1. Beslut om inriktning att bygga om- och till befintligt kommunhus eller att bygga 
ett nytt kommunhus. 

2. Beslut om lokalisering och slutgiltig utformning och ekonomiska förutsättningar 
(hyreseffekter och investeringsram) 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
Att ge kommunchefen i uppdrag att arbeta vidare med nybyggnadsalternativet och att 
återkomma till kommunfullmäktige med ett konkret förslag vad gäller lokalisering, 
utformning och ekonomiska effekter samt att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag 
att utreda framtida användning av befintligt kommunhus och stationshus.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut kommunhus, daterad den 15 april 2021 (denna 
skrivelse) 
Skissförslag nybyggnation, daterat den 2 februari 2021 
Skissförslag om- och tillbyggnation, daterat den 28 januari 2021 
Lokalförteckning, daterad den 7 januari 2021 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2020 att tillsätta en politisk projektgrupp med 
tjänstepersonstöd för kommunhusfrågan. Enligt beslutet var gruppens uppdrag att 
tillsammans med tjänstepersoner arbeta fram en rekommendation om kommunhus som 
var förankrad i respektive politisk gruppering. Ytterligare formella mandat ansågs inte 
behövas. 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-04-15 
Version  1 
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Gruppen har sammanträtt vid fem tillfällen, där det mellan mötestillfällena har givits 
uppdrag till tjänstepersonerna som har återrapporterats under nästkommande möte. 
Gruppens arbete redovisas i korthet nedan.  
 
Behov av ett nytt kommunhus 
Behovet av ett nytt kommunhus har utretts på nytt genom intervjuer med enskilda 
förvaltningschefer som i sin tur lyft frågan och inhämtat synpunkter i respektive 
ledningsgrupp. Frågan har även diskuterats i kommunens koncernledningsgrupp och 
under möte med den centrala samverkansgruppen (CESAM) där fackförbunden gavs 
möjlighet att inkomma med synpunkter. Kontentan av insamlade synpunkter blev att 
behovet av ett nytt kommunhus kvarstår. 
 
Lokalbehov 
För att identifiera funktionerna i ett nytt kommunhus upprättades, utifrån dialog med 
verksamhetscheferna ett generellt lokalprogram. Lokalprogrammet anger vilka funktioner 
som ska inrymmas och den ungefärliga storleken vilket innebär att det inte ska ses som en 
exakt beskrivning av ytbehovet. Därefter togs skisser fram, en för om- och 
tillbyggnadsalternativet och en för en nybyggnation. Syftet med de framtagna skisserna 
var att utifrån samma förutsättningar göra en bedömning av vilket av alternativen som 
bäst uppfyller behovet. För att tydliggöra sambanden har även en funktionsbeskrivning 
upprättats. BFAB har tagit fram hyreskalkyler utifrån schabloner för de båda alternativen. 
Efter diskussion i gruppen har lokalprogram och skisser sedermera reviderats, vilket även 
medfört uppdaterade ekonomiska kalkyler.  
 
Underlaget tillsammans med en beskrivning av detsamma hanterades under möte den 17 
februari 2021.  
 
Utöver funktionerna i lokalprogrammet finns det ytterligare funktioner som bör vägas in i 
den samlade bedömningen av vilket alternativ som förespråkas. Det handlar t.ex. om 
utrymme för miljöhus samt ytor som inte är verksamhetsyta men som krävs på grund av 
t.ex. myndighetskrav eller som är kopplat till byggnadens tekniska system. En sådan 
faktor är ytor för teknikutrymme och utrymningsvägar, vilket kommer att påverka 
planlösningarna. Slutligen är en viktig fråga hur parkeringsbehovet ska lösas. Denna fråga 
behöver studeras ingående av expertis inom området. 

Ekonomi 
Enligt BFABs indikativa kalkyler beräknas nybyggnadsalternativet bli cirka 200 000 kr 
högre i hyreskostnad per år jämfört med om- och tillbyggnadsalternativet. Den indikativa 
hyran visar på en utökad hyra om drygt 1 600 000 kr/år jämfört med dagens lokaler och 
innebär att de externa förhyrningarna upphör. Den slutgiltiga hyreskostnaden för 
nybyggnadsalternativet beror på val av lokalisering och när i tid projektet genomförs. 
 
Förutom hyreseffekter tillkommer, oberoende av lösning även andra kostnader t.ex. för 
inventarier och utrustning samt kostnader för flytt. 
 
Samlad bedömning 
Vissa avvikelser förekommer mellan lokalprogram och skisser men lokalprogrammets 
intentioner inryms till stora delar i de båda alternativen. Om- och tillbyggnadsalternativet 
bedöms dock innebära kompromisser som påverkar funktionerna t.ex. genom sämre 
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flöden till mötesrum och arbetsplatser och att mötesrum blir utspridda på flera 
våningsplan. Verksamheten bedöms vidare påverkas negativt i högre utsträckning under 
byggnationstiden vid en om- och tillbyggnad, då det med största sannolikhet föranleder 
en evakuering. Förslaget att bygga om- och till nuvarande kommunhus bedöms därför 
innebära större risker som i ett senare skede kan begränsa funktionerna eller påverka 
ekonomin i högre utsträckning än för nybyggnadsalternativet.      
 
Under mötet i februari kom projektgruppen fram till att i ett första skede ta upp frågan 
kring om- och tillbyggnad eller nybyggnation för politiskt beslut. Beroende på utfall får 
sedan lokaliseringsfrågan hanteras i det fall denna blir aktuell. Enligt uppdrag från den 
politiska projektgruppen har denna skrivelse förtydligats med att det, för 
nybyggnadsalternativet finns en osäkerhet i den slutgiltiga ekonomiska beräkningen innan 
dess att lokaliseringsfrågan är beslutad.   
 
Arbete har påbörjats parallellt med detta ärende med att revidera och komplettera tidigare 
framtagen lokaliseringsstudie. Först när lokaliseringen är beslutad är det möjligt att 
utarbeta en slutgiltig utformning och således besluta om de ekonomiska ramarna för 
projektet.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Barns bästa bedöms inte vara relevant i ärendet.  
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
 
Jonas Jönsson    Karin Larsson 
Kommunchef    Lokalstrateg   
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 

 



















RWC 5

WC 3

WC 3
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SOF 

KSF 

SBF 

TK 

BIF 

Entré 

Kundservice 

Samband förvaltningar 

• Det är att föredra om sof inte sitter på plan 1 men 

ändå med närhet till nedgång till Kundservice. 

• Sbf sitter gärna nära Kundservice 

• Sbf samarbetar mest med tekniska och 

bildningsförvaltningen 

• Bif samarbetar mest med Sof 

• Sof samarbetar mest med Bif 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entré 100 kvm 

Kpr/wc/rwc 

12 kvm  

 

Back office  

20 kvm 

Uppackning/ 

förråd 

20 kvm 

Möte  
10 kvm 

Möte  
10 kvm 

Möte  
10 kvm 

Mötesrum  

12 kvm  

Mötesrum  

12 kvm  

Reception 

Utställningsyta 

Publik entré och service 

Med reträttvägar 

Mötesrum 

20 kvm 

Publika 

datorer 

Väntrum 

Vaktmästeri 

25 kvm 

Varuint. 

10 kvm 

Städ, omkl. 

rwc 

39 kvm 

Post 

10 kvm 

Miljöhus 

20 kvm 

Arkiv 

200 kvm 
Valmat. 

20 kvm 
 

Vilrum 

20 kvm 

Intern service 

Inlast 

Mötesrum fördelas i huvudsak på två platser, i anslutning 

till entrén och på annan samlad plats. 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Arbetsplatser 

143 kvm 

Projektyta 

20 kvm 

Förråd/ 

kopiering 
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17 kvm 
TFN TFN 

Bildningsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen 
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1 cell 1 cell 
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12 kvm 

Närarkiv 

12 kvm 

 
Mötesyta 

20 kvm 

 
Mötesyta 

20 kvm 

TFN TFN TFN 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsf.  
och tekniska kontoret 

Arbetsplatser 
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kopiering 
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20 kvm 
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Projektyta 

20 kvm 
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20 kvm 
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Förv. Ledning 

 11 pers. 

Öppenvård 11 pers. 

Barn myndighet 14 pers. Hemtagningsteamet 

 11 pers. 

Övrig vuxen 12 pers. 

3 platser 

tillsammans 
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150 kvm Serveringskök 

45 kvm 

Uppvärmn. 

kök 

25 kvm 

Gemensamma ytor 

Mötesrum 

30 kvm 

Mötesrum 

45 kvm 
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45 kvm 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Mötesrum 
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Mötesrum 

15 kvm 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

Kf § 95 
 
Beslut om antagande av lokalförsörjningsprocess  
Dnr KSFD 2021/125 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till en 
kommungemensam Lokalförsörjningsprocess för Åstorps kommun. 
Processen omfattar hela kedjan, från behovsanalys till färdig lösning. Syftet 
är att skapa en etablerad arbetsstruktur som tydliggör roller och ansvar för 
processens olika skeden, vilket i sin tur ska leda till en effektiv process 
utifrån det som är mest fördelaktigt för kommunkoncernen. Förslaget till 
process har varit utsänt på remiss till berörda nämnder och bolag vilket 
föranlett vissa revideringar i processen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 105 
Reservation från Åstorpsalliansen  
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19 § 130 
Tjänsteskrivelse, Beslut om antagande av lokalförsörjningsprocess,  
Processkarta Lokalförsörjningsprocess Åstorps kommun, 2021-05-12 
Principer och beskrivning av lokalförsörjningsprocess, 2021-05-12 
Redogörelse och bemötande av remissvar, 2021-05-12 
Beställningsmall, beställning av utredning 
Beställningsmall, beställning av ny-, till- eller ombyggnad 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 

LNTH
Start av ärende



^
<»

^
<»•

ÅSTORP

Kommunstyrelsen 10(38)

PROTOKOLL
2021-06-02

Ks § 105

Beslut om antagande av lokalförsörjningsprocess
Dnr KSFD 2021/125

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till en kommungemensam
Lokalförsörjningsprocess för Åstorps kommun. Processen omfattar hela kedjan,
från behovsanalys till färdig lösning. Syftet är att skapa en etablerad
arbetsstruktur som tydliggör roller och ansvar för processens olika skeden,
vilket i sin tur ska leda till en effektiv process utifrån det som är mest
fördelaktigt for kommunkoncernen. Förslaget till process har varit utsänt på
remiss till berörda nämnder och bolag vilket föranlett vissa revideringar i
processen.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19 § 130
Tjänsteskrivelse, Beslut om antagande av lokalförsörjningsprocess,
Processkarta Lokalförsörjningsprocess Åstorps kommun, 2021-05-12
Principer och beskrivning av lokalförsörjningsprocess, 2021-05-12
Redogörelse och bemötande av remissvar, 2021-05-12
Beställningsmall, beställning av utredning
Beställningsmall, beställning av ny-, till- eller ombyggnad

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till
lokalförsörjningsprocess för Åstorps kommun.

Roger Nielsen (M) yrkar på att det läggs till en punkt om vem som är
projektansvarig från kommunens sida, för de olika faserna genom de olika
projekten.

Roger Nielsen (M) yrkar som ett tillägg att det i budgetprocessen och när
fullmäktige tar beslut om olika projekt även anges vilken investeringsnivå det
är.

Peter Lindberg (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslut.

Paul Ericsson (M) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkanden.

Åsa Holmens (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkanden.

Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkanden.

Ordförandes signatur

^-^

(1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

A-
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PROTOKOLL
2021-06-02

Ks § 105, forts

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S)
mot Rogers Nielsens (M) ändringsyrkande med bifallsyrkande från Åsa
Holmen (L), Paul Ericsson (M) och Nils-Göran Nilsson (KD) under proposition
och finner att ordförandes yrkande bifalles.

Paul Ericsson (M) begär votering.

Voteringsordning - § 105 A
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller
ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Roger Nielsens (M) yrkande
röstar Nej.

Votering -§ 105 A
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 ja-röster, 5 nej-röster och
3 som avstår ifrån att delta i omröstningen. Då voteringen utfaller oavgjort
avgör ordförandes utslagsröst, vilket innebär att ordförandes yrkande vinner
kommunstyrelsens bifall. För att se hur ledamöterna röstat, se
omröstningsbilaga (§ 105 A)

Proposition
Ordförande ställer därefter Roger Nielsens (M) tilläggsyrkande med
bifallsyrkande från Åsa Holmen (L), Paul Ericsson (M) och Nils-Göran Nilsson
(KD) under proposition och finner att detta avslås.

Åsa Holmen (L) begär votering.

Voteringsordning - § 105 B
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar på att
avslå tilläggsyrkandet röstar Ja och den som bifaller Roger Nielsens (M)
tilläggsyrkande röstar Nej.

Votering -§ 105 B
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 ja-röster, 5 nej-röster och
3 som avstår ifrån att delta i omröstningen. Då voteringen utfaller oavgjort
avgör ordförandes utslagsröst, vilket innebär att tilläggsyrkandet avslås.
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 105 B)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
lokalförsörjningsprocess för Åstorps kommun.

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

i/
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ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-06-02

Ks § 105, forts

Reservation

Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se
protokollsbilagor i slutet av protokollet).

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

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

^ /vl



Liberalerna

Åstorpsalliansen
Reservation

2021-06-02

§105 Antagande av Lokalförsörjningsprocess

Äntligen har det blivit dags att fatta beslut om en lokalförsörjningsprocess, efter år av
upprepade påpekanden från Åstorpsalliansen att vi saknat en fungerande process
kring byggandet av nya lokaler. Även revisionen har kommit med svidande kritik kring
hur dåligt detta fungerat i kommunen.
Det finns nu en liten förhoppning att det kan bli bättre, men vi har hela tiden påpekat
att det behövs någon som håller ihop hela processen, en ansvarig projektledare. Vi
har till exempel kunnat se vad de stora kommunikationsbristerna i dialogen mellan
kommunen och BFAB i Haganässkoleprojektet lett till i tidsspillan och förseningar, nu
riskerar det att fortsätta på samma vis, då man nu väljer att inte vilja ha någon
projektansvarig från kommunen.

Vi har även haft problem med de beslut fullmäktige fattat kring budget för byggen i
kommunen. Här ville vi se ett beslut om att investeringsnivån för respektive projekt
ska anges i projektbesluten. Det vill inte de styrande, varför det även fortsättningsvis
kommer kunna vara otydligt kring vad som beslutas i fullmäktige vad gäller
kostnaderna för byggprojekt.

Åstorpalliansen yrkade:

Att det läggs till en punkt om vem som är projektansvarig från kommunens sida, för
de olika faserna genom de olika projekten.

Att som ett tillägg, att det i budgetprocessen och när fullmäktige tar beslut om olika
projekt även anges vilken investeringsnivå det är.

Då våra yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet.

Kommunstyrelsen 2021-06-02.

Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD)

^^- /L^—
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PROTOKOLL
2021-05-19

KsAu § 130

Beslut om antagande av lokalförsörjningsprocess
Dnr KSFD 2021/125

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till en kommungemensam
Lokalförsörjningsprocess för Åstorps kommun. Processen omfattar hela
kedjan, från behovsanalys till färdig lösning. Syftet är att skapa en etablerad
arbetsstruktur som tydliggör roller och ansvar för processens olika skeden,
vilket i sin tur ska leda till en effektiv process utifrån det som är mest
fördelaktigt för kommunkoncernen. Förslaget till process har varit utsänt på
remiss till berörda nämnder och bolag vilket föranlett vissa revideringar i
processen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Beslut om antagande av lokalförsörjningsprocess,
Processkarta Lokalförsörjningsprocess Åstorps kommun, 2021-05-12
Principer och beskrivning av lokalförsörjningsprocess, 2021-05-12
Redogörelse och bemötande av remissvar, 2021-05-12
Beställningsmall, beställning av utredning
Beställningsmall, beställning av ny-, till- eller ombyggnad

Yrkanden
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta lokalförsörjningsprocess för Åstorps kommun.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Roger Nielsen (M) deltar inte i beslut.
Anton Holmberg (SD) deltar inte i beslut.

Jan Hennicks (-) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C) och
Jan Hennicks (-) under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
lokalförsörjningsprocess för Åstorps kommun.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^
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Karin Larsson 
Lokalstrateg 
042 – 64 046 
Karin.larsson@astorp.se 
 

Kommunstyrelsen 
 
Beslut om antagande av lokalförsörjningsprocess  
Dnr (KSFD) 2021/125 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till en kommungemensam 
Lokalförsörjningsprocess för Åstorps kommun. Processen omfattar hela kedjan, från 
behovsanalys till färdig lösning. Syftet är att skapa en etablerad arbetsstruktur som 
tydliggör roller och ansvar för processens olika skeden, vilket i sin tur ska leda till en 
effektiv process utifrån det som är mest fördelaktigt för kommunkoncernen. Förslaget till 
process har varit utsänt på remiss till berörda nämnder och bolag vilket föranlett vissa 
revideringar i processen. 
 
Förslag till beslut 
att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta lokalförsörjningsprocess för Åstorps kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Beslut om antagande av lokalförsörjningsprocess, Dnr KSFD 2020/374 
(denna skrivelse) 
Processkarta Lokalförsörjningsprocess Åstorps kommun, daterad den 12 maj 2021 
Principer och beskrivning av lokalförsörjningsprocess, daterad den 12 maj 2021 
Redogörelse och bemötande av remissvar, daterad den 12 maj 2021. 
Beställningsmall, beställning av utredning 
Beställningsmall, beställning av ny-, till- eller ombyggnad 
 
Ärendet 
Åstorps kommun saknar en etablerad och kommungemensam process för 
lokalinvesteringar vilket innebär att det i dag inte är tydligt vilken förvaltning/funktion 
som ansvarar för vad i ett lokalinvesteringsprojekt. Kommunstyrelseförvaltningen har 
med anledning av detta utarbetat ett förslag till en kommungemensam 
lokalförsörjningsprocess för Åstorps kommun. Processen består av sex faser och omfattar 
hela kedjan, från behovsanalys till färdig lösning. Syftet är att skapa en etablerad process 
som genom kommunövergripande principer, tydliggörande av roller och ansvar samt 
standardiserande mallar bidrar till att korta ner tiden från behov till lösning.  
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-05-12 
Version  1 
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Serviceavdelningen 
 

 

Processen omfattar hela kommunkoncernen och gäller såldes för samtliga nämnder och 
bolagsstyrelser.  
 
Som en del av lokalförsörjningsprocessen har fyra principer för lokalförsörjningen 
upprättats. Dessa är; Helhetssyn och koncernperspektiv, God ekonomisk hushållning, 
Långsiktighet och flexibilitet och Likvärdiga lokaler. 
 
Ansvaret för processens olika delar förändras under processens gång, där förvaltningarna 
under processens inledande skede har ett större ansvar som succesivt övergår allt med till 
Bfab. Även om ansvaret skiftar under processens gång bygger den på samarbete, insyn 
och tillit. 
 
Förslaget har varit utsänt på remiss till berörda nämnder och styrelser. Remissvar har 
inkommit från Bfabs styrelse, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
socialnämnden och bygg- och miljönämnden. Räddningstjänsten har på tjänstemannanivå 
skrivit att de inte har något att erinra men inget remissvar har inkommit från 
räddningsnämnden. Utifrån remissvaren har vissa revideringar gjorts i processen. 
Remissvaren och bemötande av de samma går i sin helhet att läsa i dokumentet, 
Redogörelse och bemötande av remissvar, som utgör en del av beslutsunderlaget. 
Justeringarna som föranletts av remissvaren är markerade med gult i dokumentet, 
Principer och beskrivning av lokalförsörjningsprocess. 
 
Nedan görs en sammanfattning av de justeringar som remissvaren föranlett: 

• Ett årshjul har upprättats för att illustrera att fas 1 och 2 är cykliska faser.  
• Processen har kompletterats med att kommunens kris- och säkerhetssamordnare 

ska ges möjlighet att vara involverad i förprojekteringsfasen och i granskning av 
ritningsunderlag inför upphandling.  

• Uppföljningsskedet har förtydligats och kompletterats med vilka parter som ska 
vara delaktiga i uppföljningen, vad som ska följas upp och till vilka politiska 
forum uppföljningen ska rapporteras till.  

• Punkt 29- detaljprojektering (punkt 31 i antagandehandlingarna), har reviderats 
så att beställande förvaltning har insyn i detaljprojekteringen. 

• Punkt 35 (punkt 37 i antagandehandlingarna) -uppföljning, har kompletterats med 
att beställande nämnd ska ta del av uppföljningen och att beställande 
förvaltningen ska vara delaktiga i uppföljningen.  

 
Genomgång av processen har skett under möten med fackliga representanter, vilket också 
har föranlett förändringar i processen. Förändringar som gjort utifrån dessa möten är 
markerade med turkos i dokumentet, Principer och beskrivning av 
lokalförsörjningsprocess. 
 

• Punkt 14, förtydligats att beställningsskrivelse ska stämmas av med 
skyddsombud/huvudskyddsombud. 

• Punkt 18, Förtydligats att det åligger verksamheten att projektet löpande 
samverkas inom ramen för ordinarie samverkan. 
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Serviceavdelningen 
 

• Punkt 31, Förtydligats att förvaltningen lyfter frågetecken under 
detaljprojekteringen inom ordinarie samverkan.   

 
Utöver de förändringar som remissvaren och mötena med fackliga representanter 
föranlett har även andra justering gjorts i processen. Dessa justeringar är markerade med 
rosa i dokumentet, Principer och beskrivning av lokalförsörjningsprocess. 
 
Följande justeringar har gjorts utöver de som redovisas ovan: 
 

• Punkt 4, Förvaltningarnas och Bfabs roll i Lokalförsörjningsplanen har ändrats 
från medverkande till delansvariga.  

• Punkt 8, IT- utrustning har lagts till.  
• Punkt 13, ny punkt i processen 
• Punkt 15, i samband med att ks hanterar ärende gällande beslut om 

igångsättningstillstånd fattas också beslut om en styrgrupp ska tillsättas för 
projektet.  

• Punkt 21, möjligheten att avsluta projekt borttaget 
• Punkt 35, förtydligat vem som har huvudansvaret. 

 
I övrigt har enbart mindre korrigerande åtgärder i texten vidtagits.  
 
Till processen kommer det finnas beställningsmallar, en för beställning av utredning och 
en för beställning av ny-, till- eller ombyggnad. Dessa finns med i beslutsunderlaget som 
information. Mallarna bedöms vara mer föränderliga än processen varför dess innehåll 
inte beslutas om. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Barns bästa har beaktats genom att lokalförsörjningsprocessen skapar goda 
förutsättningar för ändamålsenliga lokaler i rätt tid.    
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
 
Karin Larsson 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
Lokalstrateg 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beställning av 
utredning 
 
 
DNR 2021/125 
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Inledning 
 

Denna mall är framtagen som en del av Åstorps kommuns lokalförsörjningsprocess. Mallen 

ska användas i tidiga skeden för att utreda möjliga lösningar för ett lokalbehov. Utredningen 

ska resultera i ett förslag till lösning samt i det fall det innebär en investering också en kalkyl 

på hyreseffekter för verksamheten. I detta skede utgår kalkylen från nyckeltal om andra fakta 

kring lokalens eller verksamhetens innehåll inte är kända.  
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1.1 Behovsbeskrivning 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 Vilket lokalbehov ska utredas? 
 
 

1.1.2 Beskriv verksamhetsbehovet/förändrade arbetsmetoder 
 
 

1.1.3 Antal personer som ska vistas i lokalen/lokalerna 
 
 

1.1.4 Finns det redan fastställda ytbehov? Om ja, bifoga enkelt lokalprogram. 
Nyckeltal? 

 

 

 

 
1.2 Förutsättningar 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 Ekonomi 
Finns det beslutad budget för projektets genomförande? Om ja, vad är budgeten? 

 

 

1.2.2 Tidplan 
När förväntas utredningen vara klar och när i tid finns det behov av en lösning? 

 

 

1.3 Resultat 
Vad är det förväntade resultatet av utredningen? 

 

 

I denna del beskrivs vilket behov som ska utredas, ex. kapacitetsökning på förskola, 

tillskapande av X antal särskilda boendeplatser, kontorsplatser för X antal. Beskriv 

också behovet utifrån verksamhetens perspektiv.  

 

Hur många personer ska maximalt vistas i lokalerna? Önskemål om placering? 

Vilka förutsättningar finns för projektet som är bra att känna till i utredningsskedet? 

Finns det beslut om kompensation för hyreseffekter eller ska investeringen 

finansieras på annat sätt?  
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1.4 Övrigt 
Finns det övrig information som är bra att känna till i utredningsarbetet? 
 
 
 
 
 
 
 
Åstorp 2021-XX-XX 
 
 
 
 
 
 
……………………………..          …………………………….. 

 

Förvaltningschef              Verksamhetschef 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beställningsmall  
Om, - till, - och nybyggnationer 
 
 
DNR 2021/125 
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Inledning 
 

Denna mall ska användas vid besällning av ny,- till,- och ombyggnationer i Åstorp kommun. 

Mallen fylls i av beställande förvaltning tillsammans med lokalstrateg och beslutas i 

facknämnd för att därefter skickas till kommunstyrelsen som beviljar igångsättningstillstånd. 

 

 

 

Projektspecifika uppgifter: 
 

Projektets namn: XX 
 
Beställare: XX 
 
Beslutsdatum: 2021-XX-XX 
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1.1 Behovsbeskrivning 
 
 
 
 
 

1.1.1 Vad ligger till grund för beställningen? 
 
 

1.1.2 Vilket behov ska beställningen lösa? 
Beskriv verksamhetens behov.  

 

1.1.3 Nyttoanalys för verksamheten och för kommunen 
 

 

1.2 Lösningsförslag 
 
 
 
 
 

1.2.1 Finns det framtagna skisser? 
 
 

1.2.2 Lokalprogram 
Finns lokalprogram framtaget?  

 

 

1.2.3 Nyckeltal 
Finns det nyckeltal framtagna, t.ex. kvm/elev, kvm/brukare? 

 

 

1.3 Alternativ och konsekvenser 
 
 
 
 
 
 

1.3.1 Har alternativa lösningar studerats? Om ja, vilka och vad blev resultatet 
av dessa? Om nej, varför inte? 

 
 

Detta avsnitt ska svara på om det finns alternativ till att genomföra investeringen och om 

inte, vilka konsekvenser investeringen får för andra objekt samt vilka konsekvenserna blir om 

investeringen inte genomförs.  

 

Denna del av beställningen ska svara på huruvida det genomförts någon utredning, om 

det finns ett framtaget lösningsförslag och vad det i så fall innebär i form av 

lokalprogram, nyckeltal m.m.  

 

Behovsbeskrivningen ska svara på varför beställningen har uppstått, vilket behov beställningen 

ska lösa samt vilka effekter beställningens genomförande får för såväl verksamheten men också 

för kommunen som helhet.  
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1.3.2 Vad blir konsekvenserna om investeringen inte genomförs? 
 
 

1.3.3 Får investeringen konsekvenser för andra lokaler? 
Innebär investeringens genomförande t.ex. att andra lokaler avvecklas? Vad innebär det i så 

fall för ekonomiska effekter? Hyresperiod för lokaler som planeras lämnas?  

 

 

1.4 Tidplan 
 När behöver investeringen vara genomförd utifrån verksamhetens perspektiv?  

 

 

1.5 Ekonomi 
 

1.5.1 Finns investeringen upptagen i den kommunövergripande 
lokalförsörjningsplanen? 

 
 

1.5.2 Finns bedömd hyreskostnad? 
 
 

1.5.3 Hur ska hyreseffekter och driftseffekter finansieras? Finns hyreseffekt 
och driftsmedel avsatta i budget?   

 
 

1.5.4 Föranleder investeringen följdinvesteringar i form av t.ex. inventarier, 
IT-utrustning m.m? 

 

 

1.6 Övrigt 
 

1.6.1 Har facken fått lämna synpunkter på eventuella skisser?  
 

 

Beställare 

 

 

……………………………………… 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Principer och beskrivning 
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lokalförsörjningsprocess 
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Inledning 
Detta dokument är en del av Åstorps kommuns lokalförsörjningsprocess. Processen syftar till 

att säkerställa det kommunövergripande perspektivet i arbetet med lokalfrågor samt att bidra 

till en effektiv lokalplanering.  

 

Genom kommunövergripande principer och tydliggörande av roller och ansvar ska processen 

bidra till att korta ner tiden från beställning till resultat.  

 

Ansvaret för processens olika delar förändras under processens gång, där förvaltningarna 

under processens inledande skede har ett större ansvar som succesivt övergår allt med till 

BFAB. Även om ansvarsförhållandena förändras så bygger processen på samarbete, insyn och 

tillit.  

 

Till dokumentet hör processkartan Lokalförsörjningsprocess för Åstorps kommun. 

Dokumentets innehåll är koncernövergripande och omfattar således alla nämnder och 

kommunala bolag.  

 

I dokumentets första del beskrivs övergripande principer för lokalförsörjningen i kommunen 

samt roller och ansvar för processens olika skeden.   

 

I den andra delen görs en detaljerad beskrivning av respektive del i processen kopplat till 

processkartan. 

 
 

  

Förkortningar: 
Bfab: Björnekulla fastighets AB 

KsAu: Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Ks: Kommunstyrelsen 

Ksf: Kommunstyrelseförvaltningen 

Kf: Kommunfullmäktige  

Sbf: Samhällsbyggnadsförvaltningen 

LFP: Lokalförsörjningsplan  

Pbb: Prisbasbelopp 
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Principer för lokalförsörjning 
Helhetssyn och koncernperspektiv 
Samtliga nämnder och bolag ska samverka utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller 

kommunens lokalförsörjning. Varje beslut om lokalförändringar ska genomsyras av, och 

främja koncernperspektivet i syfte att uppnå största kommunala nytta.  

 

Långsiktiga lokalbehov ska i första hand hanteras inom kommunkoncernen. Kortsiktiga 

lokalbehov ska i första hand utredas om de går att lösa inom befintligt bestånd genom mindre 

ombyggnationer eller anpassningar. Externa förhyrningar kan ske i de fall det bedöms vara 

ekonomiskt mer fördelaktigt eller om behovet är kortsiktigt och inte kan tillgodoses på annat 

sätt.  

 
God ekonomisk hushållning 
Kommunens begränsade resurser ska användas effektivt genom att lokalförsörjningen ska 

utgå ifrån att hitta den lösning som tillgodoser behovet till störst ekonomiska nytta.  

Lokalutnyttjandet ska ständigt ses över för att säkerställa att lokalkapaciteten utnyttjas 

effektivt.   

 
Långsiktighet och flexibilitet 
Lokalinvesteringar är ekonomiskt stora investeringar. Kommunens lokalplanering ska därför 

genomsyras av långsiktighet, såväl gällande kvalitet, flexibilitet och framförhållning i 

planeringen för att undvika tillfälliga och kortsiktiga lokallösningar. Genom att bevaka 

befolkningsförändringar och nybyggnationer skapas förutsättningar för god framförhållning.  

Vid nybyggnationer bör lokaler planeras på ett flexibelt sätt för att öka möjligheterna till ett 

långsiktigt användande även i det fall det sker förändringar i t.ex. befolkningsstruktur, 

verksamhetsidéer eller liknande. Är det enkelt att ställa om en lokal utifrån nya förutsättningar 

är möjligheterna större att skapa ändamålsenliga lokaler för verksamheterna utan 

nybyggnationer.  

 
Likvärdiga lokaler 
Kommunens lokalplanering ska utgå ifrån likvärdighet. Det innebär inte nödvändighetvis att 

samma typ av lokal ska utformas likadant, utan att de ska utformas på ett sätt som möjliggör 

att det går att bedriva en likvärdig verksamhet.  
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Ansvar 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer lokalförsörjningsprocessen då den är av principiell 

beskaffenhet och är av stor betydelse för kommunen.   

 

Kommunfullmäktige beslutar genom budgeten om kommunens driftbudget och investeringar 

vad gäller till exempel inventarier.  

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har ansvar för den övergripande och långsiktiga lokalplaneringen och ska 

särskilt bevaka lokalplaneringen ur ett koncernperspektiv.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för att vid behov initiera revideringar av 

lokalförsörjningsprocessen.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen utarbetar årligen en kommunövergripande 

lokalförsörjningsplan. 

 

Nämnder  
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 

vision, inriktningsmål, budget, program och policys som fullmäktige har antagit samt de 

lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Varje nämnd ansvarar för att 

regelbundet följa upp den egna verksamheten utifrån mål, ekonomi, personalansvar, 

verksamhetsresultat och kvalitet.   

 

Varje nämnd ansvarar för att beskriva det framtida lokalbehovet och att aktivt delta i arbetet 

med framtagande av lokalförsörjningsplanen. Nämnderna är ansvariga för att säkerställa att 

lokalerna används på ett effektivt sätt genom en hög nyttjandegrad. Nämnderna är beställare 

av de lokaler som finns med i lokalförsörjningsplanen och där det finns medel avsatta i 

budgeten.   

 

Nämnderna ansvarar för att begära budgetmedel för inventarier som genereras av en ny 

lokalinvestering. 

 
Bolagsstyrelser Bfab 
Björnekulla fastighets Ab ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga, attraktiva och 

prisvärda lokaler för, i huvudsak kommunal verksamhet.  

 

Bfab ska verkställa av hyresgästen beslutad investering i enlighet med beställningsskrivelse 

och ansvarar för projektbudget och genomförande. 

 

Därefter ansvarar Bfab för förvaltning, drift och underhåll av lokaler inom 

kommunkoncernen.  
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Lokalförsörjningsprocess 
Lokalförsörjningsprocessen omfattar hela processen för lokalinvesteringar, från tidiga skeden 

till färdig om, - till, - eller nybyggnad. Processen behandlar även externa inhyrningar.  

Beskrivningen i detta dokument är ett komplement och stöd till processkartan och beskriver 

mer ingående varje del i processen samt tydliggör roller och ansvar.  

 
Processen är indelad i följande sex faser: 

1. Behovs- och utredningsfas 

2. Budgetprocess 

3. Beställningsfas 

4. Förprojekteringsfas 

5. Upphandlingsfas 

6. Genomförandefas 

Fas 1 och 2 är ett kontinuerligt, cykliskt arbete som sker årligen i enlighet med årshjulet 
nedan.  
 

 
Beskrivningen i detta dokument följer processkartans flöde.  
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Definitioner av roller och ansvar  

Huvudansvar: Funktion som har huvudansvar är ansvarig för att driva processen framåt och 

ansvarar också för eventuell leverans.  

 

Delansvar: Ansvarig för att upptäcka fel och brister som föranleder behov av justeringar samt 

att rapportera detta till huvudansvarig.  

 

Medverkande: Funktion ska medverka och förväntas vara insatt och engagerad i processen.  

 

Stöd: Funktion ska vara stödjande till den som har huvudansvaret. 

 

Insyn: Har tillgång till handlingar som finns i ärendet och kan komma med synpunkter/input.  

 

Mottagare: Vilka/vilken instans som ska ta del av underlag, information eller beslut. 

 

Beslutande: Anger vilket politiskt forum som beslut ska fattas i.  
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Beskrivning av processen 

Behovs- och utredningsfas 
 

 
 

1. Behovsanalys- Identifiera lokalbehov 
Huvudansvar: Enskild förvaltning 

Stöd: Ksf- lokalstrateg 

 

Varje förvaltning ansvarar för att analysera och beskriva sitt lokalbehov de kommande 

tio åren. Behovsanalysen upprättas tillsammans med verksamheten och lokalstrateg 

utgör stöd i detta arbete. Analysen görs utifrån nuvarande lokalers kapacitet och 

ändamålsenlighet samt utifrån påverkande faktorer såsom befolkningsprognos, fysisk 

planering, nya arbetssätt/organisationsförändringar, omvärldsbevakning och trender, ny 

lagstiftning och politiska mål och direktiv.  

 
2. Gemensam bedömning  

Huvudansvar: Kommunövergripande lokalgrupp 

Medverkande: Berörda förvaltningar vid behov  

 

 1 
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Utifrån behovsanalysen diskuteras möjliga lösningar i den kommunövergripande 

lokalgruppen med koncernperspektivet i fokus. Om behovet genererar i åtgärd separeras 

mindre, mer akuta behov som handlar om verksamhets, - tillgänglighet, - myndighet, - 

eller arbetsmiljökrav (VTMA) med större, långsiktiga behov. De långsiktiga behoven 

inarbetas i Lokalförsörjningsplanen. 

 
3. VTMA (inklusive kalkyl) 

Huvudansvar: Enskild förvaltning ansvarar för att identifiera behov och att driva 

genomförandet efter beviljande av medel från Ksf (se punkt nr. 12) 

  Ksf- lokalstrateg ansvarar för att sammanställa och prioritera behoven 

  Bfab ansvarar för utförande 

 

Anpassningar som är av mindre omfattning kopplat till verksamhets, - tillgänglighet, - 

myndighet, - eller arbetsmiljökrav sammanställs och åtgärderna kostnadsberäknas. 

Lokalstrateg ansvarar för sammanställning och att inhämta uppgifter från 

verksamheterna. Bfab ansvarar för att ta fram kalkylunderlag som sedermera blir ett 

underlag till planeringsförutsättningarna. I början av varje kalenderår sker en 

genomgång av de åtgärder som inryms i planen. Verksamheten ansvarar för att driva 

genomförandet efter beviljande av driftsmedel eller kompensation för hyreseffekter från 

kommunstyrelseförvaltningen (se punkt 12). 

 
4. Lokalförsörjningsplan 

Huvudansvar: Ksf- lokalstrateg 

Delansvar: Samtliga förvaltningar och Bfab. 

 

Lokalstrateg utarbetar i nära samverkan med samtliga förvaltningar en 

lokalförsörjningsplan. Planen har en tidshorisont på 10 år och revideras årligen i 

samband med budgetarbetet.  

 
5. Lokalbehov inom 4 år eller efter 4 år 

Huvudansvar: Enskild förvaltning 

Stöd: Ksf- lokalstrateg 

 

För behov inom 4 år beställs en utredning utifrån upprättad mall för Beställning av 

utredning. Beställningen fylls i av den förvaltning som äger behovet men ska stämmas 

av med lokalstrateg innan den går vidare till Bfab. Beställningen ska beskriva behovet 

ur verksamhetssynvinkel. Till beställningen ska upprättat lokalprogram biläggas. För 

behov som ligger mer än 4 år fram i tiden tar Bfab fram kalkylunderlag utifrån nyckeltal 

som sedermera ligger till grund för hyres- och driftsberäkning.  

 
6. Utredning 

Huvudansvar: Bfab 

Medverkande: Beställande förvaltning, Ksf- lokalstrateg, Sbf samt andra berörda 

förvaltningar 

Mottagare: Bfabs styrelse, Ks och beställande nämnd  
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Utgångsperspektivet i utredningsarbetet är att i första hand utreda om lokalbehovet går 

att tillgodose inom kommunkoncernens befintliga lokalbestånd t.ex. genom 
kapacitetsökning via omflyttningar, anpassningar eller mindre ombyggnader. Är detta 

inte möjligt utreds alternativa lösningar som kan resultera i ny- till eller ombyggnad 

alternativt extern förhyrning. Utredningen ska också svara på om det finns behov av 

t.ex. detaljplaneändring eller om det finns osäkerhetsfaktorer kopplade till projektet som 

kan komma att påverka genomförandet eller de ekonomiska förutsättningarna. Bfab 

ansvarar för att ta fram utredningsunderlag med kalkyl utifrån beställning från 

förvaltning som sedan ligger till grund för det vidare arbetet.  
 

7. Kalkylunderlag 

Huvudansvar: Bfab 

Mottagare: Beställande förvaltning och Ksf-lokalstrateg  

 

Utredningen ska utifrån lösning redogöra för vilka ekonomiska konsekvenser 

investeringen genererar.  

 

Budgetprocess 
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8. Förslag till investeringsramar samt hyres- och driftseffekter 

Huvudansvar: Ksf- ekonomiavdelningen 

Medverkande: Ksf- lokalstrateg, Bfab och enskild förvaltning 

 

Samtliga lokalbehov sammanställs i ett förslag till investeringsplan inklusive 

hyreseffekter och andra driftseffekter som investeringen medför. I detta skede är det av 

stor vikt att den förvaltning som har behovet av investeringen budgeterar för alla 

följdinvesteringar såsom inventarier, IT-utrustning m.m. Investeringsplanen och hyres- 

och driftseffekterna blir sedan underlag i planeringsförutsättningarna i budgetarbetet. 

 

9. Planeringsförutsättningar 

Huvudansvar: Ksf-ekonomiavdelningen 

Medverkande: Ksf-lokalstrateg, enskild förvaltning och Bfab 

Beslutande: Ks 

 

Planeringsförutsättningarna sammanställs av kommunstyrelseförvaltningen och beslutas 

av kommunstyrelsen i juni varje år. Flera parter är involverade i att ta fram underlag till 

planeringsförutsättningarna.   

 

10. Budget 

Huvudansvar- Ksf- ekonomiavdelningen 

Beslutande: Kf 

Budgeten beslutas i kommunfullmäktige i oktober. Budgetbeslutet fastställer ramarna 

för hyres- och driftseffekter samt investeringsramar. Budgeten beslutas för 

nästkommande år men planperioden sträcker sig över tre år. Det innebär att 

investeringar som inte genomförs under budgetåret återigen kan prövas i kommande 

budgetprocess.  

 

När budgeten är beslutad kan projekten beställas i det fall de överensstämmer med 

lokalförsörjningsplan och budget.  
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Beställningsfas 
 

11. Avstämning budgetramar och beställningar 

Huvudansvar: Ksf- lokalstrateg 

Medverkande: Bfab, samtliga berörda förvaltningar 

 

När budgeten är beslutad sker en avstämning med respektive verksamhet och det 

bestäms i vilken ordning projekten ska beställas. Detta sker genom en gemensam 

prioritering utifrån behov, resurser m.m. Lokalstrateg är sammankallande.  

 

13 

11 

12 

14 16 15 

17 



 
 

 

 
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 

Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

Antagandehandling 2021-05-12  

12. Begäran om finansiering eller kompensation för hyreseffekter för åtgärder kopplade 

till VTMA 

Huvudansvar: Enskild förvaltning, Ksf-lokalstrateg 

Mottagare: Ksf- lokalstrateg och därefter Bfab 

 

För de åtgärder som har identifierats som åtgärder kopplade till VTMA görs en begäran 

om finansiering eller kompensation för utökade hyreseffekter till lokalstrateg. I det fall 

medel beviljas beställs åtgärden i enlighet med punkt 13 nedan. 

 

13. Beställningsskrivelse VTMA 

Huvudansvarig: Enskild förvaltning, Ksf- lokalstrateg 

Mottagare: Ksf- lokalstrateg, BFAB 

 

Vid beviljande av medel för åtgärder kopplade till VTMA skriver förvaltningen en 

beställning i enlighet med upprättad mall. Beställningen skickas till lokalstrateg som 

skickar den till Bfab.  

 

14. Beställningsskrivelse ny-, till- eller ombyggnad 

Huvudansvar: Enskild förvaltning 

Stöd: Lokalstrateg 

Medverkande: Bfab 

Insyn: Skyddsombud (om- och tillbyggnation)/Huvudskyddsombud (nybyggnation) 

Beslutande: Facknämnd 

Mottagare: Ks 

 

Den förvaltning som har behovet av investeringen skriver en beställningsskrivelse 

utifrån upprättad mall för Beställning av ny-, till- eller ombyggnation. Förvaltningen ska 

stämma av med skyddsombud/huvudskyddsombud, lokalstrateg och Bfab innan den går 

upp i facknämnd för beslut. I beställningsskrivelsen definieras bl.a. projektets innehåll, 

syfte, följdinvesteringar, när projektet behöver vara färdigställt ur verksamhetens 

perspektiv. Lokalprogram utgör underlag i beställningen. Efter beslut i facknämnd 

skickas beställningen till kommunstyrelsen med begäran om igångsättningstillstånd.  

 

15. Beslut om igångsättningstillstånd 

Beslutande: Ks 

Mottagare: Bfab och beställande nämnd 

 

Efter att facknämnd fattat beslut om beställning skickas ärendet till ks som beslutar om 

igångsättningstillstånd. Ks fattar samtidigt beslut om styrgrupp ska inrättas för 

projektet.  
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16. Uppdrag att genomföra 

Huvudansvar: Bfab 

Medverkande: Beställande förvaltning, Ksf-lokalstrateg, 

 

När ks beslutat om igångsättningstillstånd skickas beställningen till Bfab som får 

uppdraget att genomföra beställningen. Bfab gör en bedömning om beställningen är 

komplett. I annat fall skickas den tillbaka till beställande förvaltning för komplettering. 

Vid komplett beställningsskrivelse kallar Bfab beställande förvaltning och lokalstrateg 

till ett avstämningsmöte innan förprojektering påbörjas. 

 

Bfab har det övergripande ansvaret för projektets styrning, innehåll, budget och tidplan. 

Bolaget utser en projektledare och tillsätter en projektgrupp.  

 

17. Begära planuppdrag 

Huvudansvar: Bfab 

Beslutande: Ks 

 

När Bfab har erhållit beställning ansöker de om detaljplaneändring i de fall där så krävs. 

Kommunstyrelsen fattar beslut om planuppdrag. Detaljplaner som handhas med utökat 

förförande antas av Kf medan detaljplaner med enkelt planförfarande kan antas av 

bygg- och miljönämnden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 

Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

Antagandehandling 2021-05-12  

Förprojekteringsfas 
 
 

18. Förprojektering/Upprätta förfrågningsunderlag 

Huvudansvar: Bfab 

Medverkande: Beställande förvaltning, Ksf-lokalstrateg 

Insyn: Kris- och säkerhetssamordnare, Skyddsombud/Huvudskyddsombud 

 

Bfab håller i förprojekteringen av projektet. Vid projektets uppstartsmöte kallas även 

skyddsombud/huvudskyddsombud. Därefter åligger det verksamheten att projektet 

löpande samverkas inom ramen för ordinarie samverkan. Kris- och 

säkerhetssamordnare ska ges möjlighet att ta del av handlingar för att komma med 

synpunkter i projektet. Mötesanteckningar ska föras vid förprojekteringsmöte och 

förfrågningsunderlag ska finnas samlat för granskning av berörda parter. När ritningar 

finns framtagna kallas skyddsombud/huvudskyddsombud till ett möte för att gå igenom 

18 
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projektet. Skyddsombud/huvudskyddsombud ska signera ritningarna innan 

förfrågningsunderlaget fastställs. 
 

19. Förkalkyl 

Huvudansvar: Bfab 

 

I förprojekteringen tar BFAB fram en förkalkyl för att bedöma om avsatt budgetram är 

tillräcklig för projektets genomförande.  

 

20. Förkalkyl följer budget 

Huvudansvar: Bfab 

Insyn: Beställande förvaltning, Ksf-lokalstrateg 

 

I de fall projektet bedöms följa budget påbörjar Bfab upphandling av entreprenör, steg 

25 i denna beskrivning.  

 

21. Förkalkyl avviker från budget, begäran om utökad budgetram för hyreseffekter 

Huvudansvar: Bfab, Ksf-lokalstrateg, beställande förvaltning  

 

Om förkalkylen är högre än avsatt budgetram utreds möjliga åtgärder för projektet att 

komma ner i kostnad.  

 

22. Uppdaterad kalkyl 

Huvudansvar: Bfab 

Insyn: Beställande förvaltning, Ksf-lokalstrateg 

Mottagare: Bfabs styrelse, Ks, beställande nämnd 

 

En uppdaterad kalkyl upprättas utifrån de nya förutsättningarna för att på nytt bedöma 

om projektet ryms inom avsatt budgetram. Om så inte är fallet upprättar Bfab en 

tjänsteskrivelse till beslutande instans med begäran om utökad budgetram för 

hyreseffekter. Beräknas projektet rymmas inom budgetram går projektet tillbaka till 

punk 20. 

 

23. Beslut om utökad budgetram för hyreseffekter 

Beslutande: KsAu, Ks eller Kf 

Mottagare: Bfab, beställande nämnd 

 

Beslut om utökad budget för hyreseffekter fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott vid 

ökade hyreseffekter upp till 4,2 prisbasbelopp/år, av kommunstyrelsen vid ökade 

hyreseffekter upp till 10,5 prisbasbelopp/år. Belopp därutöver beslutas av 

kommunfullmäktige. 
 

Vid beslut om att bevilja mer medel går ärendet åter till Bfab som påbörjar upphandling 

av entreprenör.  
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24. Avslag utökad budgetram 

Beslutande: KsAu, Ks eller Kf 

Mottagare: Bfab, beställande nämnd 

 

I det fall det beslutas att inte utöka budgetramen går ärendet tillbaka till 

förprojekteringsskedet. 

 

Upphandlingsfasen 

 

25. Upphandla entreprenör 

Huvudansvar: Bfab 

Mottagare: Enskild förvaltning, Ksf-lokalstrateg 

 

Bfab ansvarar för att upphandla entreprenör för att genomföra projektet.  
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26. Utvärdering av anbud 

Huvudansvar: Bfab 

 

Bfab ansvarar för att utvärdera inkomna anbud. 

 

27. Anbud högre än budget, begäran om utökad budgetram för hyreseffekter 

Huvudansvar: Bfab 

Beslutande: KsAu, Ks eller Kf 

Mottagare: Bfabs styrelse, Ks, beställande nämnd 

Insyn: Enskild förvaltning, Ksf-lokalstrateg 

 

Om valt anbud är högre än budgetram krävs beslut om utökad ram för hyreseffekter. I 

detta fall meddelas tilldelningsbeslut men inget avtal tecknas innan budgetfrågan 

hanterats. Bfab upprättar tjänsteskrivelse till beslutande instans med begäran om utökad 

budgetram för hyreseffekter. Beslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott vid ökade 

hyreseffekter upp till 4,2 prisbasbelopp/år, av kommunstyrelsen vid ökade hyreseffekter 

upp till 10,5 prisbasbelopp/år. Belopp därutöver beslutas av kommunfullmäktige. 

 

28. Avslag utökad budgetram 

Mottagare: Ksf, Bfab och beställande nämnd.  

 

I det fall det beslutas att inte bevilja utökad budget går ärendet tillbaka till 

förprojekteringsskedet. 

 
29. Beslut att bevilja utökad budgetram för hyreseffekter 

Mottagare: Ksf, Bfab och beställande nämnd.  

 

Vid beslut om att bevilja mer medel går ärendet åter till Bfab som antar entreprenör och 

tecknar avtal. 

 

30. Anbud följer budget/Antagande av anbud 

Huvudansvar: Bfab  

Mottagare: Bfabs styrelse, Ks, beställande nämnd 

 

Om vinnande anbud följer budget fattar Bfab beslut om att anta entreprenör och avtal 

tecknas. Bfabs styrelse, beställande nämnd och Ks informeras. När anbud är antaget 

skickar Bfab förslag till hyresavtal till kommunens avtalspart. Därefter påbörjas 

detaljprojekteringen.  
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Genomförandefas 

31. Detaljprojektering 

Huvudansvar: Bfab  

Insyn: Beställande förvaltning, Ksf-lokalstrateg, 

 

Bfab ansvarar för att bevaka beställarens intressen gentemot entreprenören i 

detaljprojekteringen. När det uppstår frågetecken som berör verksamheten ska dessa 

stämmas av med beställande förvaltning och lokalstrateg. Förvaltningen lyfter 

frågetecken inom ordinarie samverkan.   

 

32. Genomförande av byggnation 

Huvudansvar: Bfab 

Insyn: Beställande förvaltning, Ksf-lokalstrateg 

 

Bfab ansvarar för att entreprenören genomför projektet i enlighet med detaljprojektering 

och avtal. Bfab kontaktar verksamheten och lokalstrateg om oklarheter uppstår. 

 

33. Slutbesiktning 

Huvudansvar: Bfab 

Mottagare: Beställande förvaltning och Ksf-lokalstrateg 
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34. Upprätta hyresavtal 

Huvudansvar: Bfab 

Mottagare: Ksf och enskild förvaltning 

 

När slutbesiktningen är godkänd upprättar Bfab slutgiltigt förslag till hyresavtal mellan 

Bfab och verksamheten. Förslag till hyresavtal skickas till Ksf och beställande 

förvaltning. 

 

35. Underteckna hyresavtal 

Huvudansvar: Firmatecknare och förvaltningschef 

 

Avtalet ska undertecknas av firmatecknare och förvaltningschef. Till avtalet ska det 

finnas en gränsdragningslista som reglerar ansvarsförhållandena för lokalen/byggnaden. 

Avtalet arkiveras hos beställande nämnd och BFAB samt skickas till Ksf för kännedom.  

 

36. Verksamheten tar byggnaden i bruk 

När lokalen/byggnaden är färdigställd flyttar verksamheten in och fastighetsägarens 

förvaltaransvar tar vid.  

 

37. Uppföljning av projektet 

Huvudansvar: Bfab 

Medverkande: Beställande förvaltning, Ksf-lokalstrateg 

Mottagare: Ks, beställande nämnd och Bfabs styrelse 

 

När ett lokalprojekt är färdigställt ska projektet följas upp. Uppföljningsmöte ska ske 

med projektledare från Bfab, beställande förvaltning och lokalstrateg. Uppföljning sker 

av projektets utfall jämfört med beställningsskrivelsens/lokalprogrammets innehåll.  

De frågor som ska följas upp är:  

• Har projektets mål och syfte uppnåtts? 

• Stora avvikelser i förhållande till upprättat lokalprogram?  

• Avvikelser i förhållande till budget? 

• Avvikelser från tidplan? Vid avvikelse, vad är orsakerna till det? 

• Vilka lärdomar och erfarenheter, såväl positiva som negativa tas med från projektet?  

 

Uppföljning rapporteras till Ks, beställande nämnd och Bfabs styrelse.  

 

38. Förvaltning 

Huvudansvar: Bfab 

Delansvar: Verksamheten 

 

Byggnaden förvaltas sedan utifrån gränsdragning i upprättad gränsdragningslista.  
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Verksamheten anmäler till fastighetsägaren om fel eller brister upptäcks som åligger 

fastighetsägaren att åtgärda.   

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 





Kommunstyrelseförvaltningen    
Serviceavdelningen 
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Redogörelse och bemötande av remissvar gällande 
Lokalförsörjningsprocess 
Nedan återfinns inkomna remissyttranden i sin helhet följt av bemötande om 

vilka revideringar som yttrandena föranlett. 

 

Sedan processen varit på remiss till nämnderna har revideringar skett varför 

vissa hänvisningar i yttrandena till nummer i processen inte stämmer 

överens men antagandehandlingarna. De hänvisningar som berörs och vilka 

nummer de har i antagandehandlingarna återfinns i tabellen nedan.  

 

  

 
 

 
BFAB 

BFABs styrelse framför att de är nöjda med att det tillkommer en tydlig 

process och har inget principiellt att anföra på processen. De önskar dock att 

processen förtydligas under rubriken; Beskrivning av processen, punkt 5, 

lokalbehov inom 4 år eller efter 4 år. I denna del önskas ett förtydligande 

gällande vilka nyckeltal som ska ligga till grund för BFAB s kalkyl och 

driftsberäkning, förtydligande önskas såväl för verksamhetsmässiga samt 

ekonomiska nyckeltal. 

 

Bemötande: 

Kommunen har inga fastställda verksamhetsmässiga nyckeltal för lokaler. 

Exempel på användbara nyckeltal kan vara kvadratmeter/brukare, kvm/elev 

eller kvm/barn. Det finns i dagsläget inte heller några nationella 

rekommendationer, vilket tidigare har funnits för kvm/barn.  

 

I processen ingår det i punkt 5 att beställande förvaltning ska fylla i en 

beställningsmall där verksamhetsbehovet ska beskrivas och lokalprogram 

ska biläggas. Beställningsskrivelse och lokalprogram ligger sedan till grund 

för framtagande av kalkylunderlag.  

 
Bildningsnämnden 
Bildningsnämnden har beslutat om följande synpunkter:  

• att ställa sig bakom förslaget till lokalförsörjningsprocess och sända 

dessa synpunkter vidare till kommunstyrelsen som 

bildningsnämndens remissvar. 

Remissversion Antagandehandling 

Punkt 35 Punkt 37 

Punkt 29 Punkt 31 
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• Det bör läggas till en sjunde fas ”Uppföljning” som bör innehålla: 

Vad har fungerat, vad har inte fungerat, har vi hållit budget, lokaler 

som blir över har vi en plan för dessa, är tex dessa kontrakt uppsagda 

etc. 

• I punkten 35 bör även facknämnd och beställande förvaltning stå 

som mottagare samt att det ska förtydligas vad som ska följas upp 

och återrapporteras. 
 

Bygg- och miljönämnden 
• I beskrivning av lokalförsörjningsprocessen bör göras tillägg till 

punkt 7- uppföljning 

• När det gäller punkterna 1-35, punkt 35- uppföljning av projekt bör 

det förtydligas, vad ska följas upp och återrapporteras och vilka 

nyckeltal.  

Bemötande Bygg- och miljönämnden och Bildningsnämnden:  

Bildningsnämndens och bygg- och miljönämndens yttrande bemöts på 

samma sätt eftersom yttrandena har samma innebörd.  

 

I processen finns uppföljning, punkt 35 (punkt 37 i antagandehandlingarna) 

med som en del i genomförandefasen. Uppföljning föreslås inte vara en 

enskild fas, men beskrivningen förtydligas och kompletteras med vilka som 

ska vara delaktiga i uppföljningen, vad som ska följas upp och var 

uppföljningen ska rapporteras.  

 

Uppföljningsmöte ska ske med projektledare från BFAB, beställande 

förvaltning och lokalstrateg.  

 

De frågor som ska följas upp är:  

• Har projektets mål och syfte uppnåtts? 

• Stora avvikelser i förhållande till upprättat lokalprogram?  

• Avvikelser i förhållande till budget? 

• Avvikelser från tidplan? Vid avvikelse, vad är orsakerna till det? 

• Vilka lärdomar och erfarenheter, såväl positiva som negativa tas med från 

projektet?  

Det behöver utarbetas en systematik för uppföljning av kommunens 

samtliga investeringsprojekt. Anvisningar för hur detta ska ske föreslås 

hanteras separat inför nästa års bokslut.  

Gällande synpunkten att överblivna lokaler och uppsägning av hyresavtal 

ska hanteras i uppföljningen så hanteras denna fråga redan i 

beställningsskrivelsen där det finns med en rubrik, Påverkar beslutet andra 

lokaler? Anledningen till att eventuell påverkan på andra lokaler är med 

redan i detta skede är för att kunna hantera uppsägningstid under tiden som 

det nya projektet pågår för att undvika dubbla hyreskostnader.  
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Socialnämnden 
• I lokalförsörjningsprocessen bör det läggas till en sjunde fas som 

heter "Uppföljning" där det förklaras vad som har fungerat och inte.  

• Det bör läggas till ett krisberedskapsfilter i 

lokalförsörjningsprocessen.  

• I punkten 29 (punkt 31 i antagandehandlingarna) - avseende detalj 

projektering bör beställande förvaltning ha löpande insyn i denna 

processdel.  

• I punkten 35 (punkt 37 i antagandehandlingarna) - avseende 

uppföljningen av projektet bör även facknämnd och beställande 

förvaltning stå som mottagare. I punkten vad gäller uppföljning 

behöver det förtydligas vad som ska följas upp och återrapporteras, 

vilka nyckeltal osv. 

Kultur- och fritidsnämnden 
• Det är bra att rollfördelningen och ansvar för de olika delarna i 

processen tydligt definieras och fördelas.  

• Det är bra att beställarrollen förtydligas och får den tyngd som rollen 

kräver i projektet. 

• Beskrivningen under pkt: 1. Behovsanalys kunde kompletteras med 

en beskrivning av att detta sker kontinuerligt och med en bestämd 

periodicitet, för att säkerställa långsiktighet och strategisk 

framförhållning.   

• I lokalförsörjningsprocessen bör det läggas till en sjunde fas som 

heter "Uppföljning" där det förklaras vad som har fungerat och inte.  

• Det bör läggas till ett krisberedskapsfilter i 

lokalförsörjningsprocessen.  

• I punkten 29 (punkt 31 i antagandehandlingarna) - avseende detalj 

projektering bör beställande förvaltning ha löpande insyn i denna 

processdel.  

• I punkten 35 (punkt 37 i antagandehandlingarna) - avseende 

uppföljningen av projektet bör även facknämnd och beställande 

förvaltning stå som mottagare. I punkten vad gäller uppföljning 

behöver det förtydligas vad som ska följas upp och återrapporteras, 

vilka nyckeltal osv. 

Bemötande Socialnämnden och Kultur- och fritidsnämnden:  

Socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens yttrande bemöts 

tillsammans då yttrandena till stora delar sammanfaller. 

Vad gäller punkten om uppföljning, se bemötande Bygg- och miljö-

nämnden och Bildningsnämnden.  
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Processen har kompletterats med att kommunens kris- och 

säkerhetssamordnare ska ges möjlighet att vara involverad i 

förprojekteringsfasen samt att kris- och säkerhetssamordnaren ska få 

handlingar för granskning. 

 

Gällande punkt 29 (punkt 31 i antagandehandlingarna), detaljprojektering 

har processen reviderats så att beställande förvaltning har insyn i detta 

skede.  

 

Punkt 35 (punkt 37 i antagandehandlingarna), kompletterats med att 

facknämnd är mottagare av uppföljningen, samt att beställande förvaltning 

är med i uppföljningsarbetet.  

 

Beskrivningen under pkt: 1. Till processen har upprättats ett årshjul för fast 

1 och 2 som visar att dessa faser är ett kontinuerligt arbete som sker årligen. 

 
Räddningsnämnden 
Räddningsnämnden har inte inkommit med något yttrande.  

Räddningstjänsten har på tjänstemannanivå yttrat att de inte har några 

synpunkter på processen. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

Kf § 96 
 
Begäran om tilläggsbudget till bildningsnämnden med anledning av 
covid -19  
Dnr KSFD 2021/91 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att få disponera två 
mkr av överskottet från 2020 med anledning av att distansundervisning på 
grund av covid-19 kan ha drabbat elevernas lärande negativt.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 114 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-02 § 149 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-04-26 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, bildningschef,  
Protokoll från Bildningsnämnden 2021-03-24 § 39 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

LNTH
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 22(38)

PROTOKOLL
2021-06-02

Ks § 114

Begäran om tilläggsbudget till bildningsnämnden med anledning av covid-
19
DnrKSFD2021/91

Sammanfattning
Bildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att få disponera två mkr
av överskottet från 2020 med anledning av att distansundervisning på grund av
covid-19 kan ha drabbat elevernas lärande negativt.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-02 § 149
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-04-26
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, bildningschef,
Protokoll från Bildningsnämnden 2021-03-24 § 39

Yrkanden
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att avvisa hemställan med
hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Åsa Holmen (L) yrkar på att återremittera ärendet till bildningsnämnden för att
omformulera sin hemställan utifrån tjänsteskrivelsen från ekonomichefen.

Proposition
Ordförande ställer Åsa Holmens (L) återremissyrkande 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.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avvisa hemställan med
hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Reservation
Åsa Holmen (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

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

5^
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PROTOKOLL
2021-05-19

KsAu § 129

Begäran om tilläggsbudget till bildningsnämnden med anledning av covid -
19
DnrKSFD2021/91

Sammanfattning
Bildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att få disponera två
mkr av överskottet från 2020 med anledning av att distansundervisning på
grund av covid -19 kan ha drabbat elevernas lärande negativt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-04-26
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, bildningschef,
Protokoll från Bildningsnämnden 2021-03-24 § 39

Yrkanden
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avvisa hemställan med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Anton Holmberg (SD) deltar inte i beslut.

Jan Hennicks (-) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C) och
Jan Hennicks (-) under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avvisa hemställan med
hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

^'
Justerandes signatur

^r
Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelseförvaltningen  1(2) 

Ekonomiavdelningen 
 

Anna Falkenstam 
Ekonomichef 
042 – 640 16 
anna.falkenstam@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Begäran om tilläggsbudget till bildningsnämnden med anledning av covid -19  
Dnr KSFD 2021/91 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att få disponera två mkr av 
överskottet från 2020 med anledning av att distansundervisning på grund av covid -19 
kan ha drabbat elevernas lärande negativt. Av ärendet framgår inte att det säkerställts att 
elevernas lärande drabbats negativt. Likaså innehåller ärendet inget underlag till begärt 
belopp. 
 
Sedan beslut om Åstorps kommuns budget 2021 fattades har staten tillskjutit extra medel 
till skolans olika verksamheter. I budgetpropositionen tillsköt regeringen extra medel 
inför 2021 med syfte att bland annat skapa förutsättningar för kommuner att kunna 
erbjuda ökad undervisningstid och personalförstärkningar. För Åstorps del innebar 
förstärkningen ca 1,9 mkr. Dessutom tillkom i vårpropositionen ytterligare ca 650 tkr för 
att finansiera möjligheter till stöd, bland annat i form av förstärkt frivilligundervisning 
under skollov för elever i grundskolan. En väl utbyggd lovskola är tänkt att ge 
kommunerna större möjligheter att erbjuda elever den utbildning de inte har kunnat 
tillgodogöra sig under pandemin. SKR understryker vikten av att medlen används i de 
skolformer som direkt drabbats av pandemin. 
 
Dessutom kompenseras förvaltningarna fortfarande för höga sjuklönekostnader av staten 
med anledning av pandemin. För bildningsnämnden uppgår beloppet under årets tre första 
månader till ca 1,2 mkr. I nämndens prognos bidrar dessa medel till ett bättre ekonomisk 
läge. 
 
De ekonomiska redovisningsreglerna ger inte utrymme för resultatöverföring mellan åren 
annat än genom användande av resultatutjämningsreserv: Då ska syfte vara att utjämna 
konjunktursvängningar, vilket inte är relevant i denna fråga. Samtidigt saknar Åstorps 
kommun avsatta medel i enlighet med detta regelverk. Vidare anger redovisningsreglerna 
att kostnader och intäkter ska bokföras det räkenskapsår då de uppkommit. Det är därför 
inte heller möjligt att disponera tidigare års överskott på det sätt bildningsnämnden 
önskar. 
 
Kommunen saknar en tradition att låta nämnderna ta med sina över- respektive underskott 
mellan åren. Ett sådant förfarande är dessutom särskilt svårt i perioder när obalanser beror 
på temporära externa effekter.  
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-04-26 
Version  1 
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Ekonomiavdelningen 
 

Sammanfattningsvis har bildningsnämnden erhållit extra statliga stöd om ca 3,7 mkr som 
är möjliga att disponera i enlighet med det hemställan omfattar. Kommunen saknar även 
tradition och regelverk att tillskjuta medel under innevarande budgetår, varför hemställan 
föreslås avvisas. 
 
 
 
 
  
 
Förslag till beslut 

 
• Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att avvisa hemställan. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-04-26 
 
 
 
 
Anna Falkenstam   Jonas Jönsson 
Ekonomichef   Kommunchef 
 
Expedieras till: 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder och styrelser 
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ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-03-24

Bin § 39

Begäran om tilläggsbudget till bildningsnämnden med anledning av covid-
19
Dnr BiND 2021/53

Sammanfattning
Bodil Hellberg (L) väckte ett ärende på bildningsnämndens sammanträde den
24 febmari 2021. På gmnd av Covid 19 pandemin har elever på högstadiet haft
distansundervisning, i längre perioder, istället för att ha närundervisning på
skolorna. Detta kan ha drabbat elevernas lärande negativt. Även andra elevers
lärande i andra åldersgmpper kan ha drabbats negativt av pandemins effekter.
Bildningsförvaltningen bör ha en plan för hur alla elever kan ta igen det
eleverna har förlorat gällande lärandet och detta kräver utökade resurser.
Bildningsnämnden har inte dessa ekonomiska resurser i nuvarande budget och
hemställer därför till kommunfullmäktige att få disponera två miljoner kronor
av överskottet från 2020.

Beslutsunderlag
Beslut från Bildningsnämnden 2021-02-24 § 23
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, 2021-03-08
Beslut från BinAu 2021-03-12 § 33

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att
godkänna och fastställa tilläggsäskandet på två miljoner till bildningsnämnden
for verksamhetsåret 2021.

Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Bildningsnämndens beslut
Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna och
fastställa tilläggsäskandet på två miljoner till bildningsnämnden för
verksamhetsåret 2021.

Expedieras:
Akten

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

M
(2) Justerandes signatur

(^L^.
Utdragsbestyrkande
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Förvaltningskontor 
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Annika Hoppe 
Förvaltningschef 
042 – 641 50  
Annika.hoppe@astorp.se  
 
 
Bildningsnämnden 
 
Begäran om tilläggsbudget för BIN med anledning av Covid 19 pandemin 
Dnr BIND 2021/53 
 
Sammanfattning 
Bodil Hellberg (L) väckte ett ärende på bildningsnämndens sammanträde 
den 24 februari 2021. På grund av Covid 19 pandemin har elever på 
högstadiet haft distansundervisning, i längre perioder, istället för att ha 
närundervisning på skolorna. Detta kan ha drabbat elevernas lärande 
negativt. Även andra elevers lärande i andra åldersgrupper kan ha drabbats 
negativt av pandemins effekter. Bildningsförvaltningen bör ha en plan för 
hur alla elever kan ta igen det eleverna har förlorat gällande lärandet och 
detta kräver utökade resurser. Bildningsnämnden har inte dessa ekonomiska 
resurser i nuvarande budget och hemställer därför till kommunfullmäktige 
att få disponera två miljoner kronor av överskottet från 2020.  
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna och 
fastställa tilläggsäskandet på två miljoner kronor till bildningsnämnden för 
verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från bildningsnämnden 2021-02-24 § 23 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe 2021-03-17 
 
Ärendet 
Bodil Hellberg (L) väckte ett ärende på bildningsnämndens sammanträde 
den 24 februari 2021. På grund av Covid 19 pandemin har elever på 
högstadiet haft distansundervisning, i längre perioder, istället för att ha 
närundervisning på skolorna. Detta kan ha drabbat elevernas lärande 
negativt.  Även andra elevers lärande kan ha drabbats negativt av pandemins 
effekter. Bildningsförvaltningen bör ha en planering för hur alla elever kan 
ta igen det eleverna har förlorat gällande lärandet och detta kräver utökade 
resurser. Bildningsnämnden har inte dessa ekonomiska resurser i nuvarande 
budget och hemställer därför till kommunfullmäktige att få disponera 2 
miljoner kronor av överskottet från 2020. 
Summan är justerad då andra intäkter på grund av Covid 19 har tillställts 
och dessa täcker en viss del av det tidigare begärda äskandet. 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-17 
Version  1 
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Samverkan mellan enheter/förvaltningar: Redovisa om ärendet har eller inte 
har tagits fram i samverkan med andra enheter/förvaltningar eller varit 
föremål för remissförfarande. 
 
Ärendet har inte omfattats av samverkan eller remissförfarande. 
 
Inga intressekonflikter bedöms föreligga 
 
Förslaget innebär inga särskilda kostnader. 
 
Omvärldsanalysen följs upp och revideras årligen. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
☒ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☐Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
 
 
 
Annika Hoppe 
 
Expedieras till: 
Bin 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

Kf § 97 
 
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 – AV Media 
Skåne 
Dnr KSFD 2021/104 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Kommunalförbundet Av Media Skåne har överlämnat 
bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020 samt revisionsberättelsen till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att dessa 
beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 117 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05 § 117 
Tjänsteskrivelse kanslichef, 2021-04-15 
Hemställan om ansvarsfrihet med tillhörande bilagor 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LNTH
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 26(38)

PROTOKOLL
2021-06-02

Ks § 117

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 - AV Media Skåne
DnrKSFD2021/104

Sammanfattning
Direktionen för Kommunalförbundet Av Media Skåne har överlämnat bokslut
och verksamhetsberättelse för år 2020 samt revisionsberättelsen till respektive
fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef, 2021-04-15
Hemställan om ansvarsfrihet med tillhörande bilagor

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta:
Att Årsredovisning 2020 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 kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att Årsredovisning 2020 för AV Media Skåne godkänns.
Att Bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

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

KsAu § 117

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 - AV Media Skåne
DnrKSFD2021/104

Sammanfattning
Direktionen för Kommunalförbundet Av Media Skåne har överlämnat bokslut
och verksamhetsberättelse för år 2020 samt revisionsberättelsen till respektive
fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef, 2021-04-15
Hemställan om ansvarsfrihet med tillhörande bilagor

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:

Att Årsredovisning 2020 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.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att Årsredovisning 2020 för AV Media Skåne godkänns.
Att Bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

^
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^/



Kommunstyrelseförvaltningen  1(2) 

Kansliavdelningen 
 

 

 

Merih Özbalci 
Kanslichef 
042 – 640 13 
merih.ozbalci@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Bokslut för Kommunförbundet AV Media Skåne 2020 
Dnr KSFD 2021/104 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Kommunalförbundet Av Media Skåne har överlämnat bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2020 samt revisionsberättelsen till respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för 
det gångna verksamhetsåret. 
 
Förslag till beslut 
Årsredovisning 2020 för AV Media Skåne godkänns. 
Bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef, 2021-04-15 
Hemställan om ansvarsfrihet med tillhörande bilagor 
 
Ärendet 
I årsredovisningen bedöms de ekonomiska målen som uppfyllda, men tre av fyra 
verksamhetsmål är inte uppfyllda. Till samtliga finns det en förklaring varav 2 av målen 
inte kunnat uppfyllas på grund av covid-19 och det sista på grund av ekonomiska 
förutsättningar hos kommuner. Det avsåg följande 3 mål: 
 

• AV Media Skåne skall öka sin totala upplåning så att man når 450 000 utlåningar 
under året. Total utlåning 2020 uppgick till 444 610. 

• AV Media Skåne skall genomföra minst tre minimässor inom 
verksamhetsområdet under året.  

• AV Media Skåne skall under 2020 öka medlemsantalet med fem nya kommuner. 
Under 2020 ökade medlemsantalet med tre kommuner. 

 
Revisorerna har bedömt att årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed och 
att årets balanskrav är uppfyllt. Med anledning av det har revisorerna tillstyrkt att 
medlemskommunernas kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-04-15 
Version  1 



Kommunstyrelseförvaltningen  2(2) 

Kansliavdelningen 
 

 
 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Verksamheten som tillhandahåller digitala läromedel har granskats. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
Merih Özbalci 
 
Expedieras till:  
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
AV Media Skåne 



 

  2021-04-13 
  

Postadress: Besöksadress: Telefon: E-post: 
Finjagatan 44 Finjagatan 44 0451-38 85 80 kontakt@avmediaskane.se  
281 51  HÄSSLEHOLM    
   

 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
    
 
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat: 
 
 att överlämna årsredovisning för år 2020 till 
 respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 
 

att överlämna revisionsberättelse och granskningsrapport till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att 
dessa beviljar 

 direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
 
Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående 
ansvarsfrihet senast 2021-06-30. 
 
Bifogat finns: 
 

• Protokoll för direktionsmöte 2021-03-08 med bilagor. 
o Bilaga 1: Årsredovisning för 2020 innehållande Förvaltningsberättelse, 

Bokslut samt Statistik. 
o Bilaga 2: Helårsprognos för 2020 
o Bilaga 3: AV Media Skånes vision 
o Bilaga 4: Reglemente för förbundets direktion 

  
• Revisionsberättelse för år 2020 
• Granskningsrapport för 2020 
• Rapport avseende målstyrning 

 
 
 
Sven-Ingvar Borgquist, 
Ordförande  

 
eu 

 
Mikael Lindén, 
Verksamhetschef 

 
 





























































































































Kommun Skola Stream Teknik Boklådor Museilådor Temalådor DVD Totalt
Åstorp Boken 6 6
Åstorp Fröhusets förskola 66 66
Åstorp Hyllinge skola 4218 1 3 7 4229
Åstorp Björnekullaskolan 2426 28 15 2469
Åstorp Haganässkolan 1129 3 4 2 11 2 1151
Åstorp Vuxenutbildningscentrum, SFI 709 1 4 714
Åstorp Tingdalsskolan 2591 16 4 1 2612
Åstorp Kvidinge skola 848 5 1 854
Åstorp Rågenskolan 1259 1259
Åstorp Nyvångs skola 961 1 962

14213 3 55 6 15 30 14322



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

15(22) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

Kf § 98  
 
FINSAM Söderåsens samordningsförbund årsredovisning 2020 
Dnr KSFD 2021/123 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för FINSAM Söderåsens samordningsförbund har överlämnat 
årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2020 samt 
revisionsberättelsen för att pröva beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen 
för det gångna verksamhetsåret.  
 
Beslutsunderlag  
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 118 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19 § 126 
Tjänsteskrivelse från kanslichef, 2021-05-10 
Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning för räkenskapsåret 2020 
Revisionsberättelse för Söderåsens samordningsförbund 2020 
Revisionsberättelse från KPMG för Söderåsens samordningsförbund 2020 
Revisionsrapport för Söderåsens samordningsförbund 2020 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
 

LNTH
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 27(38)

PROTOKOLL
2021-06-02

Ks § 118

PINSAM Söderåsens samordningsforbund årsredovisning 2020

Sammanfattning
Styrelsen för FFNSAM Söderåsens samordningsforbund har överlämnat
årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2020 samt revisionsberättelsen
för att pröva beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
verksamhetsåret.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kanslichef, 2021-05-10
Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning för räkenskapsåret 2020
Revisionsberättelse för Söderåsens samordningsförbund 2020
Revisionsberättelse från KPMG för Söderåsens samordningsförbund 2020
Revisionsrapport för Söderåsens samordningsforbund 2020

Jäv
Rickard Ridwall (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Annica Vink (C)
tjänstgör under ärendet.

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att:
Tillstyrka att Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning och
förvaltningsberättelse för 2020 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 2020 godkänns.
Bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

^-
(1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

6(28)

PROTOKOLL
2021-05-19

KsAu § 126

PINSAM Söderåsens samordningsförbund årsredovisning 2020
Dnr KSFD 2021/123

Sammanfattning
Styrelsen för PINSAM Söderåsens samordningsförbund har överlämnat
årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2020 samt
revisionsberättelsen för att pröva beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen för
det gångna verksamhetsåret.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kanslichef, 2021-05-10
Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning för räkenskapsåret 2020
Revisionsberättelse för Söderåsens samordningsförbund 2020
Revisionsberättelse från KPMG för Söderåsens samordningsförbund 2020
Revisionsrapport för Söderåsens samordningsförbund 2020

Yrkanden
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att:

Tillstyrka att Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning och
förvaltningsberättelse för 2020 godkänns.
Bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Tillstyrka att Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning och
förvaltningsberättelse för 2020 godkänns.

• Bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

^^
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kansliavdelningen 
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1(1) 

Merih Özbalci  
Kanslichef 
042 - 640 13  
merih.ozbalci@astorp.se  
 
Kommunfullmäktige  
 
FINSAM Söderåsens samordningsförbund årsredovisning 2020 
Dnr KSFD 2021/123 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för FINSAM Söderåsens samordningsförbund har överlämnat 
årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2020 samt 
revisionsberättelsen för att pröva beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen 
för det gångna verksamhetsåret.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
[X] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

påverka barn 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kanslichef, 2021-05-10 
Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning för räkenskapsåret 2020 
Revisionsberättelse för Söderåsens samordningsförbund 2020 
Revisionsberättelse från KPMG för Söderåsens samordningsförbund 2020 
Revisionsrapport för Söderåsens samordningsförbund 2020 
 
Ärendet 
Sammantaget har revisionen gjort bedömningen att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål. 
Precis som tidigare år är nationella rådets rekommendation om storlek på 
sparade medel/eget kapital ej mött, men den plan som upprättades tidigare 
efterlevs och planeras vara på rätt nivå 2023. 
 
Förslag till beslut 

• Tillstyrka att Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning och 
förvaltningsberättelse för 2020 godkänns. 

• Bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. 
 
Merih Özbalci  
 
Expedieras till: Söderåsens samordningsförbund 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-05-10 
Version  1 







































































Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

16(22) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

Kf § 99 
 
Motion (SD) - ”Framtidens behov inom Socialförvaltningens boenden” 
Dnr SND 2020/32 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande planer och 
visioner på ett framtida särskilt boende. Sverigedemokraterna Åstorp yrkar: 

• Att berörd förvaltning presenterar existerande underlag samt 
planerna och visionen för nytt äldreboende och framtidens behov av 
antalet boendeplatser för kommunstyrelsen (KS) och socialnämnden 
(SOC) 

• Att berörd förvaltning listar, de bostäder som av funktionsenliga 
faktorer och av ekonomiska skäl klassas som undermåliga och som 
inom snar framtid ska tas ur drift, till både Kommunstyrelsen och 
socialnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 119 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05 § 118 
Protokoll från Socialnämnden 2021-04-22 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund daterad 2021-01-21 
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10 
Omvärldsanalys 2020, diarienummer SND 2021/33 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-08-31 § 125 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

LNTH
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 28(38)

PROTOKOLL
2021-06-02

Ks § 119

Motion (SD) - "Framtidens behov inom Socialförvaltningens boenden"
Dnr SND 2020/32

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande planer och visioner
på ett framtida särskilt boende. Sverigedemokraterna Åstorp yrkar:

Att berörd förvaltning presenterar existerande underlag samt planerna
och visionen för nytt äldreboende och framtidens behov av antalet
boendeplatser för kommunstyrelsen (KS) och socialnämnden (SOC)
Att berörd förvaltning listar, de bostäder som av funktionsenliga
faktorer och av ekonomiska skäl klassas som undermåliga och som
inom snar framtid ska tas ur drift, till både Kommunstyrelsen och
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll från Socialnämnden 2021-04-22
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund daterad 2021-01-21
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Omvärldsanalys 2020, diarienummer SND 2021/33
Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-08-31 § 125

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Peter Lindberg (SD) yrkar på att bifalla motionen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande mot Peter Lindbergs (SD) yrkande under
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles.

Peter Lindberg (SD) begär votering.

Voteringsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Den som yrkar på att yrkar bifall ordförandes yrkande röstar Ja och den som
bifaller Peter Lindbergs (SD) yrkande om bifall till motionen röstar Nej.

Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 8 Ja-röster och 5 nej-röster
vilket innebär att ordförandes yrkande vinner kommunstyrelsens bifall. För att
se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 119)

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

/

(2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 29(38)

PROTOKOLL
2021-06-02

Ks §119, forts

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

^
(1) Justerandes signatur

^
(2) Justerandes signatur

^,.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-05-05

KsAu § 118

Motion (SD) - "Framtidens behov inom Socialförvaltningens boenden"
Dnr SND 2020/32

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande planer och
visioner på ett framtida särskilt boende. Sverigedemokraterna Åstorp yrkar:

• Att berörd förvaltning presenterar existerande underlag samt planerna
och visionen för nytt äldreboende och framtidens behov av antalet
boendeplatser för kommunstyrelsen (KS) och socialnämnden (SOC)
Att berörd förvaltning listar, de bostäder som av funktionsenliga
faktorer och av ekonomiska skäl klassas som undermåliga och som
inom snar framtid ska tas ur drift, till både Kommunstyrelsen och
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll från Socialnämnden 2021-04-22
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund daterad 2021-01-21
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Omvärldsanalys 2020, diarienummer SND 2021/33
Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-08-31 § 125

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande mot Anton Holmberg (SD) yrkande under
proposition och finner att Anton Holmbergs (SD) yrkande bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfiillmäktige att bifalla motionen.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

^
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^







Socialförvaltningen  1(3) 

Äldreomsorgen 
 

 

 

 

Gun Bylund 
Verksamhetschef äldreomsorgen & hälso- och sjukvård 
042 – 641 32 
gun.bylund@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Motion (SD) - ”Framtidens behov inom Socialförvaltningens boenden” 
Dnr SND 2020/32 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande planer och visioner 
på ett framtida särskilt boende. Sverigedemokraterna Åstorp yrkar:  
•Att berörd förvaltning presenterar existerande underlag samt planerna och 
visionen för nytt äldreboende och framtidens behov av antalet boendeplatser för 
kommunstyrelsen (KS) och socialnämnden (SOC) 
•Att berörd förvaltning listar, de bostäder som av funktionsenliga faktorer och av 
ekonomiska skäl klassas som undermåliga och som inom snar framtid ska tas ur 
drift, till både Kommunstyrelsen och socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund daterad 2021-01-21 
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10 
Beslut stängning av Backsippan, daterad 2020-04-16 § 41 
Omvärldsanalys 2020, diarienummer SND 2021/33 
 
Ärendet 
Sverigedemokraterna i Åstorp har inkommit med en motion gällande framtidens 
boende inom socialnämnden. Sverigedemokraterna önskar svar från 
socialförvaltningen gällande plan och vision på ett framtida särskilt boende.  
 
Socialnämnden har sedan 2018 haft ett pågående arbete med att planera för ett 
nytt särskilt boende och nämnden beslutade i juni 2018 att lyfta behovet gällande 
ett nytt vård och omsorgsboende vidare till kommunstyrelsen samt att 
förvaltningen skulle utreda ytterligare detaljer kring boendet. Därefter beslutades i 
kommunens ledningsgrupp att frågan skulle behandlas i den kommande 
lokalförsörjningsplanen och verksamhetscheferna gavs i uppdrag av 
socialnämnden att bevaka att ett nytt vård och omsorgsboende skulle beaktas i 
lokalförsörjningsplanen.  
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-01-21 
Version  1 



Socialförvaltningen  2(3) 

Äldreomsorgen 
 

Under våren 2020 tog Socialnämnden beslut att stänga befintligt boende 
Backsippan och flytta 20 av de 24 platserna till Vidåsen. På grund av pågående 
pandemi har ingen flytt skett men inflyttningsstopp har införts på Backsippan. 
I november 2020 fattade kommunfullmäktige beslut i samband med budget 2021 
att endast 12 platser skall flyttas från Backsippan till Vidåsen och att övriga 
platser ska stängas. Således minskas antalet platser på särskilt boende med 12. 
Totalt återstår 72 platser. 
 
Förvaltningen har tagit del av Åstorps kommuns demografi fram till 2029. 
Befolkningsprognosen visar att befolkningen i åldern 65-79 år successivt 
förväntas minska under perioden med totalt 8%, befolkningen i åldern 80-84 år 
förväntas öka med 47% och befolkningen i åldern 85 prognosticeras att öka med 
43%.   
Det är viktigt att kontinuerligt följa upp det årliga utfallet av 
befolkningsutvecklingen för att se om det faktiska utfallet skiljer sig från 
prognosen.  
 

 
Diagram 1, Prognos behov av boendeplatser i särskilt boende utifrån åldersfördelning, 
65-79 år, 80-84 år, 85+ år för 2021-2029. Faktiska siffror för 2020 per den 30/11.  
 
Diagram 1 visar faktiska siffror för 2020 per den 30 november och det 
prognosticerade behovet av boendeplatser i särskilt boende 2021-2029. Prognosen 
bygger på att behovet av platser framöver är samma procentuella andel av 
befolkningen i de olika åldrarna som i dagsläget.  
 
Under 2019 var 76 platser belagda av då totalt 84 st. Det innebär att det fanns en 
överkapacitet av platser men att det med det fattade beslutet i kommunfullmäktige 
kommer vara ett underskott av platser så snart Backsippan läggs ner (se diagram 
2). Hade de resterande 12 platserna från Backsippan flyttats till Vidåsen hade 
behovet tillgodosetts fram till 2025 med nuvarande befolkningsprognos.  
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Socialförvaltningen  3(3) 

Äldreomsorgen 
 

 
 
 

 
Diagram 2, antal tillgängliga platser jämfört med den prognosticerade behovet. 
 
Diagrammet ovan visar att det redan 2023 saknas 8 platser. Med anledning av 
detta är det av stor vikt att omgående påbörja planering och budgetering av ett nytt 
särskilt boende, då detta behöver stå klart senast 2024. I samband med detta bör 
även Vidåsens framtid utredas. Det kan vara mer fördelaktigt att bygga ett helt 
nytt vård- och omsorgsboende för att skapa ett modernt boende med den teknik 
som idag finns tillgänglig.  
 
I behovsbedömningen av ett nytt vård- och omsorgsboende bör även andra 
faktorer vägas in utöver den demografiska prognosen. Bland annat är behovet 
beroende på möjligheten att bo kvar hemma längre, tillgång till andra 
boendeformer, välfärdsteknologi, folkhälsa m.m.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
Förändringen bedöms inte påverka barn, då de inte är målgrupp för verksamheten. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
 
Gun Bylund 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Socialnämnden 15(26)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-04-22

Sn§42

»)Motion (SD) - "Framtidens behov inom Socialförvaltningens boenden'
Dnr SND 2020/32

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande planer och visioner
på ett framtida särskilt boende. Sverigedemokraterna Åstorp yrkar:
•Att berörd förvaltning presenterar existerande underlag samt planerna och
visionen för nytt äldreboende och framtidens behov av antalet boendeplatser för
kommunstyrelsen (KS) och socialnämnden (SOC)
•Att berörd förvaltning listar, de bostäder som av funktionsenliga faktorer och
av ekonomiska skäl klassas som undermåliga och som inom snar framtid ska
tas ur drift, till både Kommunstyrelsen och socialnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund daterad 2021-01-21
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Beslut stängning av Backsippan, daterad 2020-04-16 §41
Omvärldsanalys 2020, diarienummer SND 2021/33
Beslut från SnAu 2021-04-08 § 70

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Proposition
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges
beslut

Att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras:
Akten

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

JL
Ordförandes signatur

Å^'^
'2

(1) Jusjerandes signatur

' ^^
ter;éndeq signaturJu Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens

Arbetsutskott
13(21)

PROTOKOLL
2021-04-08

)?

Snau § 70

Motion (SD) - "Framtidens behov inom Socialförvaltningens boenden
Dnr SND 2020/32

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande planer och
visioner på ett framtida särskilt boende. Sverigedemokraterna Åstorp yrkar:
•Att berörd förvaltning presenterar existerande underlag samt planerna och
visionen för nytt äldreboende och framtidens behov av antalet boendeplatser
för kommunstyrelsen (KS) och socialnämnden (SOC)
•Att berörd förvaltning listar, de bostäder som av funktionsenliga faktorer och
av ekonomiska skäl klassas som undermåliga och som inom snar framtid ska
tas ur drift, till både Kommunstyrelsen och socialnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund daterad 2021-01-21
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Beslut stängning av Backsippan, daterad 2020-04-16 §41
Omvärldsanalys 2020, diarienummer SND 2021/33

Yrkande

Anneli Seryin (SD) yrkar att föreslå socialnämnden att bifalla motionen.

Proposition
Ordförande prövar om det är arbetsutskottets mening att beslut enligt lagt
yrkande bifalles och finner att så är fallet.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att bifalla
motionen.

Expedieras:
Akten
Socialnämnden

Ordförandes signatur

l^z'L'

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Omvärldsanalys 2022 
Socialnämnden 

Förvaltning 

Trender 
• Postcorona.  

Ökad flexibilitet i arbetsplats och arbetstider 
Självledarskap blir viktigare. Arbete är något man gör, inte en plats. Fokus på 
prestation snarare än plats och tider. 
Kontoret får en annan funktion – mer fokus på samvaro och socialt umgänge. 
Ny typ av ledarskap med tydlighet, feedback, inspiration och förmågan att lösa 
konflikter på distans. Handeln utvecklas och digital marknadsföring tar form snarare 
än fysisk. 

• Globaliseringen har effekter på samhället såväl ekonomiskt, kulturellt och politiskt. 
Den kan öka såväl segregationen som skillnaden mellan invånarna, men också knyta 
människor närmare varandra. 

• Värderingsförändringar har historiskt främst märkts mellan generationerna. Med 
globaliseringen så uppkommer värderingsförändringar även mellan olika kulturer. 

• Till följd av samhällsutvecklingen blir befolkningen i världen blir allt äldre. Fler äldre 
bor hemma till hög ålder och fall blir vanligare. Arbete med fallprevention kommer 
öka. 

• Världen använder sig allt mer av digitala hjälpmedel vilket påverkar människors 
beteenden och liv. Papperssamhället får allt mer ge vika för digitala hjälpmedel. 

• Forskning visar att klimatförändringen är en trend i hela världen som länderna måste 
anpassa sig efter. Naturfenomen blir allt vanligare och länderna måste rusta för en 
större beredskap vid krishändelser, så som framtida pandemi, översvämningar eller 
extremtorka. 

• Sverige är på väg från en högkonjunktur, vilket kan leda till högre arbetslöshet, ökade 
kostnader för försörjningsstöd och ett större utanförskap. Pandemin har även bidragit 
till arbetslöshet, en lägre konjunktur och långtidssjukskrivningar. Beredskap för 
framtida pandemier. 

• Resandevanor (hur förändras detta), uppskatta natur och närmiljö samt ökat intresse 
för närproducerat. Ökat hållbarhetstänk. 
 

Förändringar i lagstiftning och politik 
• En ny äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen och som reglerar vård och 

omsorg till äldre. Syftet är att ge verksamheten ett tydligare lagstadgat uppdrag och 
innehåll. 

• Ett uppdrag att stärka den reglerade tillgången till medicinsk kompetens i 
äldreomsorgen, inklusive tillgång till läkare, dygnet runt för äldre i särskilt boende. 

• Regeringen har gett en utredare i uppdrag att se över vilka förändringar som bör göras 
i en ny socialtjänstlag. Tidigt förebyggande - insatser utan behovsprövning, vilket 
innebär: För att möta medborgarnas behov innan sociala problem har fördjupats, måste 
insatserna nå människor tidigt. Möjligheten att ge insatser utan ansökan, utredning och 
beslut kan vara en väg att både nå personer som annars drar sig för att kontakta 
socialtjänsten och att frigöra socialtjänstens resurser till de med störst behov. En 
kunskapsbaserad socialtjänst, vilket innebär en mer evidensbaserad verksamhet. 
Utvecklingen mot en mer evidens- och kunskapsbaserad socialtjänst och systematisk 
uppföljning av insatsernas kvalitet ökar säkerheten för klienterna att få rätt insatser 
måste socialtjänsten få rätt förutsättningar att följa upp resultat av olika åtgärder. 
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Omvärldsanalys 2022 
Socialnämnden 

Omställning till en hållbar socialtjänst. Omställningen av socialtjänsten, precis som 
omställningen till en god och nära vård, kräver en överenskommelse med omfattande 
statliga bidrag under flera år för att vi tillsammans på lokal, regional och nationell nivå 
ska infria den nya lagstiftningens intentioner. 

• Hemtjänst får erbjudas utan föregående behovsprövning, socialförvaltningen ser en 
oro att detta kan potentiellt bli kostnadsdrivande. 

• Ny utredning inom Lagen om särskild service presenteras under januari 2019. 
Förslaget innebär att kommunerna får ett utökat ansvar, vilket kan påverka kommunen 
ekonomiskt. Lagstiftningen föreslås träda i kraft år 2022. 
 

Utmaningar 
• Integration är ett kommungemensamt ansvar, där alla förvaltningar måste vara 

samspelta för att nå resultat för kommuninvånaren. 
• Polisens uppföljning visar att narkotikabrotten i Åstorp har ökat. Det finns en 

attitydförändring kring droger och en ökad tillgänglighet. 
• Ekonomi kommer att kräva mod från såväl politik, som tjänstemän. För att resurserna 

ska räcka måste Åstorps kommun tänka om och tänka nytt i resursfördelningen. 
• Socialförvaltningens delaktighet i samhällsplaneringen ska öka för att ge en 

självständighet hos kommuninvånarna. 
• Samhällsklimatet har förändrats och känslan av otrygghet har ökat bland 

kommuninvånarna. Enligt nygjord trygghetsmätning nämns: Skadegörelse och 
störande ungdomsgäng i Hyllinge. Stor otrygghet i centrala Åstorp kvällstid som leder 
till att invånare avstår från vissa aktiviteter.  

• Gällande Våld I Nära Relation ses en ökning av våldet kopplat till pandemin, vilket 
även gäller förtryck. Invånare känner sig mer isolerade när våldet ökar och det blir 
svårare att bryta ett destruktivt förhållande. 

• Attrahera, rekrytera och behålla personal. Personalförsörjning inom förvaltningens 
samtliga verksamheter är en utmaning eftersom Familjen Helsingborgs kommuner och 
regionen konkurrerar om medarbetare med likvärdig kompetens. Befolkningen blir allt 
äldre, vilket generar ett större krav på kompetensförsörjning. 

• Den psykiska ohälsan ökar bland flera ålderskategorier. Psykisk ohälsa ökar i 
samhället. Ett prestationsinriktat samhälle med höga krav och pressen från sociala 
medier kan vara en orsak. Allt fler unga anger att de upplever ångestproblematik. 

• Kvalitetsarbetet inom socialförvaltningens verksamheter ska öka genom uppföljning 
av avvikelser, synpunkter och klagomål. Utveckling av nytt ledningssystem och 
verktyg för kvalitetsarbete. 

• Ökade strukturella klyftor kan leda till trångboddhet och hemlöshet. 
• Skuldsatta hushåll ökar och i Åstorps kommun finns en stor barnfattigdom. 
• Agenda 2030 – hur sluter kommunen upp runt detta? 
• Vad händer med företagsklimatet? Kommunen tappar i ranking mellan 2019 (plats 88) 

till 2020 (plats 144). 
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Socialnämnden 

Beredskap och gap 

• Digitalisering kan vara en beredskap för att möta utmaningen med 
personalförsörjningen. 

• Digital utbildningsportal 
• Socialförvaltningen ser att ett kommungemensamt arbete är en lösning för att möta 

gapet inom integration och ekonomi. Framtagandet av en social översiktsplan skulle 
kunna vara en väg att nå målet med en lyckad integration. 

• Fortsatt utveckling av en kvalitetsgrupp med uppdraget att analysera öppna 
jämförelser och brukarundersökningar som en kvalitetshöjande åtgärd för 
kommuninvånaren. 

• Sveriges bästa socialtjänst ”SBS” 

 

Händelser 2022 samt planår 2023–2024 
• Pandemin har synliggjort vikten av att bygga en långsiktig hållbar beredskap i hela 

samhället 
• Ny inventering av brukare inom funktionsvariation görs för att kartlägga framtida 

behov av ett nytt satellitboende inom verksamheten. 
• Finns ett behov av en ny gruppbostad inom funktionshinderverksamheten med 

byggstart senast 2022, med hänsyn till framtida volymer och hygienaspekter. 
• Det finns ett behov av ett nytt vård- och omsorgsboende med byggstart senast 2023. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

Kf § 100 
 
Motion (SD) Geografiskt informationssystem för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2020/257 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna väckte en motion på kommunfullmäktige 2020-08-10 
om att utveckla GIS-arbetet i kommunen. I motion framkommer följande:  
På budgetberedningen 2020 nämndes GIS som ett möjligt förslag för att 
effektivisera kommunens förvaltningsövergripande planeringsarbete. Det är 
ett verktyg som skulle möjliggöra ökad och mer kostnadseffektiv service 
och högre kvalitet för Åstorps medborgare. I motionen finns följande 
yrkande: 

• Att Åstorps kommun ger tekniska kontoret uppdraget att fortsätta 
med GIS-arbetet och utveckla GIS-verktyg för kommunens samtliga 
verksamheter. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 120 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19 § 136 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef, 2021-05-10 
Motion (SD) Geografiskt informationssystem för Åstorps kommun 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-08-31 § 126 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

LNTH
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 30(38)

PROTOKOLL
2021-06-02

Ks § 120

Motion (SD) Geografiskt informationssystem för Åstorps kommun
Dnr KSFD 2020/257

Sammanfattning
Sverigedemokraterna väckte en motion på kommunfullmäktige 2020-08-10 om
att utveckla GIS-arbetet i kommunen. I motion framkommer följande:
På budgetberedningen 2020 nämndes GIS som ett möjligt förslag för att
effektivisera kommunens förvaltningsövergripande planeringsarbete. Det är ett
verktyg som skulle möjliggöra ökad och mer kostnadseffektiv service och
högre kvalitet för Åstorps medborgare. I motionen finns följande yrkande:

Att Åstorps kommun ger tekniska kontoret uppdraget att fortsätta med
GIS-arbetet och utveckla GIS-verktyg för kommunens samtliga
verksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef, 2021-05-10
Motion (SD) Geografiskt informationssystem för Åstorps kommun
Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-08-31 § 126

Yrkanden

Ordförandes yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Åsa Holmen (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Peter Lindberg (SD)
och Åsa Holmen (L) under proposition och finner att detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Expedieras
Akten
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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17(28)

PROTOKOLL
2021-05-19

ÅSTORP

KsAu § 136

Motion (SD) Geografiskt informationssystem for Åstorps kommun
Dnr KSFD 2020/257

Sammanfattning
Sverigedemokraterna väckte en motion på kommunfullmäktige 2020-08-10
om att utveckla GIS-arbetet i kommunen. I motion framkommer följande:
På budgetberedningen 2020 nämndes GIS som ett möjligt förslag för att
effektivisera kommunens förvaltningsövergripande planeringsarbete. Det är
ett verktyg som skulle möjliggöra ökad och mer kostnadseffektiv service och
högre kvalitet för Åstorps medborgare. I motionen finns följande yrkande:

Att Åstorps kommun ger tekniska kontoret uppdraget att fortsätta med
GIS-arbetet och utveckla GIS-verktyg för kommunens samtliga
verksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef, 2021-05-10
Motion (SD) Geografiskt informationssystem för Åstorps kommun
Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-08-31 § 126

Yrkanden
Ordförandes yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Jan Hennicks (-) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Jan Hennicks (-),
Annica Vink (C), Anton Holmberg (SD) och Roger Nielsen (M) under
proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

KSFD 2020/257 

Kommunfullmäktige 
 
Motion (SD) Geografiskt informationssystem för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2020/257 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna väckte en motion på kommunfullmäktige 2020-08-10 om att 
utveckla GIS-arbetet i kommunen. I motion framkommer följande:  
På budgetberedningen 2020 nämndes GIS som ett möjligt förslag för att 
effektivisera kommunens förvaltningsövergripande planeringsarbete. Det är ett 
verktyg som skulle möjliggöra ökad och mer kostnadseffektiv service och högre 
kvalitet för Åstorps medborgare. I motionen finns följande yrkande: 

• Att Åstorps kommun ger tekniska kontoret uppdraget att fortsätta med GIS-
arbetet och utveckla GIS-verktyg för kommunens samtliga verksamheter. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef, 2021-05-10 
Motion (SD) Geografiskt informationssystem för Åstorps kommun 
 
Förslag till beslut 
 
Ärendet 
Vi behöver bli bättre på att dela med oss av vår information både internt inom 
kommunen samt externt till allmänheten. Cirka 80% av en kommuns totala 
informationsmängd kan direkt eller indirekt kopplas till geografiska lägen. Att 
utveckla det geografiska informationssystemet, GIS, inom kommunen bidrar med 
effektivisering, verksamhetsutveckling, högre kvalitet och ökad service till 
medborgarna. 
 
Tekniska kontoret har för avsikt att från juni 2021 fram till juni 2022 att 
projektanställa en GIS-tekniker för att ta fram kartverktygen som ska leda till 
bättre förvaltningsövergripande planering. GIS-teknikern kommer att arbeta brett 
ute på alla förvaltningar. 
 
Av 1400 tjänster i Åstorp bör 80% ha användning av geografisk information varje 
dag. Detta blir ca 1120 medarbetare. Om bara 1% förbättring nås av 
informationsflödet medför detta 11  tjänsters besparing.  
 
Risker och konsekvenser 
Risken anses ringa för personalen då de får ett nytt verktyg att förlita sig på för 
planering i sin verksamhet.  
 
Samverkan 
För att öka användningen och nyttan med den geografiska informationen och GIS-
tekniken i kommunens verksamheter är det två förutsättningar som bör finnas. 
Dels behöver kommunens GIS-funktion få mandat att arbeta 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

KSFD 2020/257 

förvaltningsövergripande och ställa krav på verksamheternas hantering av 
geografisk information, dels behöver det ställas krav på alla verksamheter att 
arbeta mer digitalt med sina informationsmängder för att öka användningen av 
geografisk information och GIS.  
 
Tekniska kontoret via GIS-samordnare ansvarar för att driva 
kartverksamhetsförbättringarna i de olika förvaltningarna. Då tekniska kontoret 
idag ansvarar för 6Ks GIS-verksamhet anses det lämpligast att en sådan tjänst 
skulle ligga under Tekniska kontoret. När en mall utformats i Åstorps kommun 
kan den ligga till grund för de andra kommunerna i 6Ks GIS-samarbete. På så sätt 
blir Åstorps kommun ledande i utvecklingen av karttekniska frågor.  
 
 
Expedieras till  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Tekniska kontoret 
 
 
Jörgen Wallin  Jonas Jönsson 
Teknisk chef   Kommunchef 
042 640 80   042 640 50 
Jorgen.wallin@astorp.se  jonas.jonsson@astorp.se 

mailto:Jorgen.wallin@astorp.se
mailto:Jorgen.wallin@astorp.se
mailto:jonas.jonsson@astorp.se
mailto:jonas.jonsson@astorp.se
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

Kf § 101 
 
Motion (SD) – Åstorps vetskap och möjlighet efter domstolsbeslut 
Dnr KSFD 2020/262 
 
Sammanfattning 
I början av juli 2020 avgjordes ett ärende i Högsta domstolen gällande en 
lärares rätt att i viss mån bruka fysiskt våld mot elev som inte rättar sig efter 
tillsägelse. Skolinspektionen företrädde eleven och yrkade skadestånd jml 6 
kap 12 § Skollagen. Högsta domstolen kom i sitt beslut fram till att lärarens 
agerande var befogat och att något skadestånd inte skulle utgå och dömde 
därmed till kommunens fördel. Sverigedemokraterna har lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige vari de yrkar att:  

• Berörd förvaltning får i uppdrag att informera våra berörda anställda 
gällande 

• Högsta domstolens beslut, om bortflyttande av elev och i dialog med 
lärarkåren samt rektorer, och att se denna möjliga åtgärd som 
godkänd vid behov. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 121 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19 § 141 
Protokoll från Bildningsnämnden 2021-04-28 § 62 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10 
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 132 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
  

LNTH
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 31(38)

PROTOKOLL
2021-06-02

Ks § 121

Motion (SD) - Åstorps vetskap och möjlighet efter domstolsbeslut
Dnr KSFD 2020/262

Sammanfattning
I början av juli 2020 avgjordes ett ärende i Högsta domstolen gällande en
lärares rätt att i viss mån bruka fysiskt våld mot elev som inte rättar sig efter
tillsägelse. Skolinspektionen företrädde eleven och yrkade skadestånd jml 6 kap
12 § Skollagen. Högsta domstolen kom i sitt beslut fram till att lärarens
agerande var befogat och att något skadestånd inte skulle utgå och dömde
därmed till kommunens fördel. Sverigedemokraterna har lämnat in en motion
till kommunfullmäktige vari de yrkar

Att berörd förvaltning får i uppdrag att informera våra berörda anställda
gällande Högsta domstolens beslut, om bortflyttande av elev och i
dialog med lärarkåren samt rektorer, och
att se denna möjliga åtgärd som godkänd vid behov.

Beslutsunderlag
Protokoll från Bildningsnämnden 2021-04-28 § 62
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 132

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till bildningsnämndens förslag om att föreslå
kommunfullmäktige att anse första att-satsen besvarad och att avslå andra att-
satsen.

Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till första att-satsen och andra att-satsen anses
besvarad.

Proposition
Ordförandes ställer eget yrkande mot Peter Lindbergs (SD) yrkande under
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, i enlighet med
bildningsnämndens förslag till beslut, att anse första att-satsen besvarad och att
avslå andra att-satsen.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

/

^

(2) Justerandes signatur

^~z

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

23(28)

PROTOKOLL
2021-05-19

•

•

KsAu § 141

Motion (SD) - Åstorps vetskap och möjlighet efter domstolsbeslut
Dnr KSFD 2020/262

Sammanfattning
I början av juli 2020 avgjordes ett ärende i Högsta domstolen gällande en
lärares rätt att i viss mån bruka fysiskt våld mot elev som inte rättar sig efter
tillsägelse. Skolinspektionen företrädde eleven och yrkade skadestånd jml 6
kap 12 § Skollagen. Högsta domstolen kom i sitt beslut fram till att lärarens
agerande var befogat och att något skadestånd inte skulle utgå och dömde
därmed till kommunens fördel. Sverigedemokraterna har lämnat in en motion
till kommunfullmäktige vari de yrkar att:

Berörd förvaltning får i uppdrag att informera våra berörda anställda
gällande
Högsta domstolens beslut, om bortflyttande av elev och i dialog med
lärarkåren samt rektorer, och att se denna möjliga åtgärd som godkänd
vid behov.

Beslutsunderlag
Protokoll från Bildningsnämnden 2021-04-28 § 62
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 132

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till bildningsnämndens förslag om att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse första att-satsen
besvarad och att avslå andra att-satsen.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Jan Hennicks (-) yrkar bifall till motionen.

Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till första att-satsen och andra att-satsen
anses besvaras.

Proposition
Ordförandes ställer samtliga yrkanden under proposition och finner att
ordförandes yrkande bifalles.

Anton Holmberg (SD) begär votering.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

24(28)

PROTOKOLL
2021-05-19

KsAu § 141, forts
Voteringsordning
Ordförande utser eget förslag som huvudförslag.

För att utse motförslag i voteringen ställer ordförande Anton Holmbergs (SD)
yrkande mot Jan Hennicks (-) yrkande under proposition och finner att man
arbetsutskottets utser Anton Holmbergs (SD) yrkande som motförslag.

Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Anton
Holmbergs (SD) yrkande röstar Nej.

Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 3 Ja-röster och 2 Nej -
röster vilket innebär att ordförandes yrkande vinner arbetsutskottets bifall.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att yrka bifall till
bildningsnämndens förslag till beslut om att anse första att-satsen besvarad
och att avslå andra att-satsen.

Reservation

Anton Holmberg (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

^~—->

Justerandes signatur

^
Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden 17(23)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-04-28

Bin § 62

Motion (SD) - Åstorps vetskap och möjlighet efter domstolsbeslut
Dnr BIND 2020/120
Dnr KSFD 2020/262

Sammanfattning
I början av juli 2020 avgjordes ett ärende i Högsta domstolen gällande en
lärares rätt att i viss mån bruka fysiskt våld mot elev som inte rättar sig efter
tillsägelse. Skolinspektionen företrädde eleven och yrkade skadestånd j ml 6 kap
12 § Skollagen. Högsta domstolen kom i sitt beslut fram till att lärarens
agerande var befogat och att något skadestånd inte skulle utgå och dömde
därmed till kommunens fördel.

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfiillmäktige vari de
yrkar att:

Berörd förvaltning får i uppdrag att informera våra berörda anställda
gällande Högsta domstolens beslut, om bortflyttande av elev och i
dialog med lärarkåren samt rektorer, och att se denna möjliga åtgärd
som godkänd vid behov.

Beslutsunderlag
Tjänstesfcri velse från Linda Tholén, nämndsekreterare
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 132
Beslut från Bildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-14 § 44

Yrkande

Bodil Hellberg (L) yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
att motionen avslås i sin helhet.
Bengt Nilsson (M) yrkar bifall till Bodil Hellbergs (L) yrkande.

Anton Holmberg (SD) yrkar att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att

Motionens första att-sats ska bifallas
Motionens andra att-sats ska anses besvarad

Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att
Motionens första att-sats ska anses besvarad
Motionens andra att sats ska avslås

Beslutsgång
Ordförande ställer Bodil Hellbergs (L) yrkande, med bifallsyrkande från Bengt
Nilsson (M), mot Anton Holmbergs (SD) yrkande, mot eget yrkande och finner
att eget yrkande vinner bifall.

Ordförandes signatur

<^s-

(1) Justerandes signatur (2) terandes signatur Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden 18(23)

PROTOKOLL
2021-04-28

Forts. Bin § 62

Anton Holmberg (SD) begär votering.

Ordförande utser eget förslag till huvudförslag. För att utse motförslag ställer
ordförande Anton Holmbergs (SD) yrkande mot Bodil Hellbergs (L) yrkande
och finner att Anton Holmbergs (SD) yrkande utses till motförslag.

Voteringsordning
Bildningsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Den som vill bifalla ordförandes yrkande röstar "ja" och den som vill bifalla
Anton Holmbergs (SD) yrkande röstar "nej".

Då voteringen utfaller med fem "ja" röster, fyra stycken "nej" röster och fyra
personer som avstår beslutar bildningsnämnden att bifalla ordförandes yrkande,
för voteringsresultat se bilaga på sida 2 i protokollet.

Bildningsnämndens beslut
Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att
- Motionens första att-sats ska anses besvarad
- Motionens andra att sats ska avslås

Reservation

Sverigedemokraterna reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för egna
yrkanden.

Expedieras:
Akten

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

^

(1) Just^randes signatur (2) Jy$terandes signatur Utdragsbestyrkande
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Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 – 64 129 
Linda.tholen@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Motion (SD) – Åstorps vetskap och möjlighet efter domstolsbeslut 
Dnr BiND 2020/120 
Dnr KSFD 2020/262 
 
Sammanfattning 
I början av juli 2020 avgjordes ett ärende i Högsta domstolen gällande en lärares rätt att i 
viss mån bruka fysiskt våld mot elev som inte rättar sig efter tillsägelse. Skolinspektionen 
företrädde eleven och yrkade skadestånd jml 6 kap 12 § Skollagen. Högsta domstolen 
kom i sitt beslut fram till att lärarens agerande var befogat och att något skadestånd inte 
skulle utgå och dömde därmed till kommunens fördel.  
 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari de yrkar att: 

- Berörd förvaltning får i uppdrag att informera våra berörda anställda gällande 
Högsta domstolens beslut, om bortflyttande av elev och i dialog med lärarkåren 
samt rektorer, och att se denna möjliga åtgärd som godkänd vid behov. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10 
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 132 
 
Ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari det yrkas att 
berörd förvaltning får i uppdrag att informera de anställda om ett beslut från Högsta 
domstolen där domstolen har avgjort ett ärende gällande lärares rätt att i ordningssyfte, 
bruka viss fysiskt våld mot elev. Motionens att sats består av två delar; dels att 
bildningsförvaltningen får i uppdrag att informera berörd personal om detta beslut, dels 
att åtgärden ska anses godkänd vid behov. Bildningsförvaltningen anser att yrkandena i 
att-satsen leder till olika konsekvenser och är olika svåra att genomföra och föreslår 
därför att kommunfullmäktige behandlar punkterna var för sig enligt följande: 

- Att berörd förvaltning får i uppdrag att informera berörda anställda om Högsta 
domstolens beslut 

- Att bildningsförvaltningen ser denna möjliga åtgärd som godkänd vid behov 
 
Bakgrund 
Motionen har sin grund i att Högsta domstolen i sitt beslut den 3 juli 2020, mål T 4238-
19, avgjort en fråga huruvida det var befogat av en lärare att ta ett brottargrepp om en 
elevs hals och nacke för att lyfta ur honom från en soffa. Skolinspektionen väckte talan 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-04-06 
Version  1 



Bildningsförvaltningen  2(3) 
 

mot Lidköpings kommun och menade att förfarandet utgjorde en kränkande behandling 
mot eleven som medförde att kommunen skulle bli skadeståndsskyldig mot eleven med 
stöd av 6 kap 12 § Skollagen. Högsta domstolen kom sedermera fram till att förfarandet 
inte utgjorde någon kränkande behandling i Skollagens mening och dömde därmed till 
kommunens fördel att något skadestånd inte skulle utgå. Tingsrätten och hovrätten kom i 
sina domslut fram till samma slutsats. Ett justitieråd i Högsta domstolen var dock 
skiljaktig och ansåg att förfarandet utgjorde en kränkande behandling. I motionssvaret 
kommer domens huvuddelar kort att belysas. 
 
Eleven i fråga gick vid händelsen i åttonde klass. Eleven hade ADHD diagnos med 
trotssyndrom och autism, vilket enligt skolans handlingsplan innebar att pojken skulle 
bemötas lågaffektivt. Händelsen som lade till grund för tvisten var att några elever hade 
flyttat på möbler i skolans rasthall så att vissa möbler, däribland en soffa, var i vägen för 
en central passage mellan skolans olika delar. Eleven som är föremål för tvisten som är 
under domstolens prövning (nedan kallad NN) sitter tillsammans med två andra elever i 
soffan, när en vuxen i personalen ber barnen att flytta på sig. Eleverna följer inte denna 
uppmaning trots upprepade uppmaningar från personal. En lärare på skolan kommer då 
gåendes och även han ber eleverna att flytta på sig, vilket till slut en av eleverna gör. NN 
väljer dock att sitta kvar och tar tag i soffans ryggstöd med ena handen, vilket föranleder 
att läraren tog grepp om NN:s nacke och hals och lyfter honom ur soffan. Hovrätten anser 
det fastställt att greppet inte var långvarigt och utfördes milt och lugnt och att NN inte 
fick mer än ett tillfälligt obehag och möjligen ett rött märke efter halskedjan som NN bar. 
Högsta domstolen prövade frågan om ett fysiskt ingripande från skolpersonal är tillåtet 
med stöd av befogenheterna i skollagen, i syfte att återställa ordningen på skolan och i 
vilken mån skolan i sådana fall kan bli skadeståndsskyldig.  
 
Högsta domstolen redogjorde i domen för i vilken mån fysiska ingripanden får ske vid 
ordningsstörning, huvudmannens ansvar att motverka kränkande behandling och vilken 
betydelse lärarens kännedom om eleven har. Domstolen skriver i domskälen att ”ett 
grepp om en elevs nacke är i regel ett fysiskt ingripande av sådant slag att det utgör en 
kränkande behandling, även om det inte sker i bestraffande eller disciplinerande syfte”. I 
domskälen anges att det står klart att NN:s agerande utgjorde en ordningsstörning genom 
att inte lyda upprepade uppmaningar från skolpersonalen att flytta sig, att ingreppet var 
kortvarigt och inte medförde något bestående men rent objektivt sett. Domstolen skriver 
även att ett grepp om armen troligen skulle leda till ett mer utdraget förlopp.  Det är även 
utrett i målet att läraren i fråga inte kände till NN:s diagnos och att denne skulle bemötas 
lågaffektivt. Mot bakgrund av ovan omständigheter anser domstolen att agerandet ligger 
inom ramen för skolpersonalens tillsynsplikt enligt Skollagen. Domstolen lade inte någon 
vikt vid att läraren inte kände till skolans handlingsplan gällande NN och konstaterade att 
vetskapen om elevens diagnos saknade betydelse för skadeståndsfrågan. 
 
Att berörd förvaltning får i uppdrag att informera berörda anställda om Högsta 
domstolens beslut 
Motionens första att-sats anger att berörd förvaltning, det vill säga 
bildningsförvaltningen, får i uppdrag att informera berörda anställda om domens innehåll. 
Denna att-sats kan uppfyllas genom att informationen lyfts på ledningsgruppen, med 
fackliga representanter och på arbetsplatsträffar ute i verksamheten. Domen är sedan 
tidigare känd i verksamheten eftersom den är prejudicerande och information om Högsta 
domstolens beslut har också förmedlats till verksamheten genom nyhetsbrev och 
rättsfallsanalyser från olika rättsdatabaser. Bildningsförvaltningens ledningsgrupp som 



Bildningsförvaltningen  3(3) 
 

består av skolchef och rektorer behöver vara väl uppdaterade med lagstiftningen och det 
anses vara positivt om information om domen når ut till dessa befattningshavare. 
 
Att bildningsförvaltningen ser denna möjliga åtgärd som godkänd vid behov 
Slutsatsen som kan dras av domen är att en lärare, inom ramen för tillsynsplikten, kan ha 
rätt att bruka fysiskt våld mot en elev i de fall alla andra åtgärder har prövats, så länge det 
fysiska ingreppet står i proportion till elevens misskötsamhet. Domen anger inte exakt hur 
länge läraren ska ha försökt tillrättavisa eleven innan det är befogat att ta till fysiskt våld, 
men en tolkning av domen är att läraren i vart fall muntligen ska ha tillrättavisat eleven 
upprepade gånger. Läraren måste också göra en bedömning av hur ”farligt” elevens 
agerande är, ju farligare beteende för eleven själv och för andra omkring, desto större 
möjlighet för personalen att ta till fysiska ingrepp. Att bruka våld mot en elev är ingenting 
som generellt sett kan vara lagligt, utan detta måste bedömas från gång till gång och bör 
enbart användas för att avstyra ett pågående beteende av misskötande karaktär. Att bruka 
våld mot en elev i hämndsyfte är aldrig lagligt. Skollagen medger en möjlighet för rektor 
att utdela skriftliga varningar eller att stänga av en elev från utbildningen i efterhand, i 
sådana fall då eleven har misskött sig.  
 
Motionens andra att-sats kan tolkas som ett generellt godkännande från 
bildningsförvaltningen som arbetsgivare, att lärare får ta till fysiska medel för att 
tillrättavisa en elev. Detta ser bildningsförvaltningen inte som möjligt utifrån ett rättsligt 
perspektiv då ett sådant agerande måste bedömas vart tillfälle för sig. 
Bildningsförvaltningen och bildningsnämnden är inte heller beslutande i dessa typer av 
ärende då Skolinspektionen företräder en elev som anser sig varit utsatt för kränkande 
behandling och frågan om skadestånd avgörs slutligen av allmän domstol och inte av 
bildningsförvaltningen. Att en lärare, eller annan skolpersonal, tar till fysiska medel i 
arbetet, kan däremot medföra arbetsrättsliga påföljder för personalen. Även dessa fall 
måste bedömas individuellt, varför ett generellt ställningstagande från 
bildningsförvaltningen eller bildningsnämnden att agerandet är korrekt, blir missvisande. 
 
Linda Tholén 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 







Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

19(22) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

Kf § 102 
 
Motion från (SD) - Krav för belastningsregister för nyanställning i 
Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2020/264 
 
Sammanfattning 
I augusti 2020 inkom Anton Holmberg (SD), Peter Lindberg (SD) och Harri 
Rosqvist (SD) med en motion att Åstorps kommun får i uppgift att införa 
krav om utdrag ur belastningsregistret vid samtliga nyanställningar i hela 
Åstorps kommun. 
 
I december 2019 väcktes frågan i socialnämnden gällande utdrag ur 
belastningsregistret för medarbetare inom vården. En liknande uppmaning 
har tidigare kommit från kommunens pensionärsråd.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 123 
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2021-05-20 § 20  
Tjänsteskrivelse från Karolina Håkansson, HR-chef, 2021-04-15 
Motion (SD) Krav för belastningsregister för nyanställda i Åstorps kommun 
Protokoll från kommunfullmäktige 2020-08-31 § 128 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 

LNTH
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 34(38)

PROTOKOLL
2021-06-02

Ks § 123

Motion från (SD) - Krav för belastningsregister for nyanställning i Åstorps

Dnr KSFD 2020/264

Sammanfattning
I augusti 2020 inkom Anton Holmberg (SD), Peter Lindberg (SD) och Harri
Rosqvist (SD) med en motion att Åstorps kommun får i uppgift att införa krav
om utdrag ur belastningsregistret vid samtliga nyanställningar i hela Åstorps
kommun. I december 2019 väcktes frågan i socialnämnden gällande utdrag ur
belastningsregistret för medarbetare inom vården. En liknande uppmaning har
tidigare kommit från kommunens pensionärsråd.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2021-05-20 § 20
Tjänsteskrivelse från Karolina Håkansson, HR-chef, 2021-04-15
Motion (SD) Krav för belastningsregister för nyanställda i Åstorps kommun
Protokoll från kommunfullmäktige 2020-08-31 § 128

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande mot Peter Lindbergs (SD) yrkande under
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles.

RolfLundqvist (SD) begär votering.

Voteringsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Den som yrkar på att yrkar bifall till ordförandes yrkande röstar Ja och den som
bifaller Peter Lindbergs (SD) yrkande röstar Nej.

Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 7 Ja-röster och 6 nej-röster
vilket innebär att ärendet ska avgöras på sammanträdet. För att se hur
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 123)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Expedieras Akten: Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

^
(1) Justerandes signatur

^
(2) Justerandes signatur

Ä^
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Personalutskott

7(7)

PROTOKOLL
2021-05-20

KsPu § 20

Motion från (SD) - Krav för belastningsregister for nyanställning i
Åstorps kommun
Dnr KSFD 2020/264

Sammanfattning
I augusti 2020 inkom Anton Holmberg (SD), Peter Lindberg (SD) och Harri
Rosqvist (SD) med en motion att Åstorps kommun får i uppgift att införa
krav om utdrag ur belastningsregistret vid samtliga nyanställningar i hela
Åstorps kommun.

I december 2019 väcktes frågan i socialnämnden gällande utdrag ur
belastningsregistret för medarbetare inom vården. En liknande uppmaning
har tidigare kommit från kommunens pensionärsråd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Karolina Håkansson, HR-chef, 2021-04-15
Motion (SD) Krav för belastningsregister för nyanställda i Åstorps kommun
Protokoll från kommunfullmäktige 2020-08-31 § 128

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Nils-Göran Nilsson
(KD) mot RolfLundqvists (SD) yrkande under proposition och finner att
ordförandes yrkande bifalles.

Personalutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation

RolfLundqvist (SD) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes ^bnatur

Ip
Utdragsbestyrkande
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Karolina Håkansson  
HR-chef 
042 – 645 50  
karolina.hakansson@astorp.se 
 
Kommunfullmäktige 
 
Motion från (SD) - Krav för belastningsregister för nyanställning i Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2020/264 
 
Sammanfattning 
I augusti 2020 inkom Anton Holmberg (SD), Peter Lindberg (SD) och Harri Rosqvist 
(SD) med en motion att Åstorps kommun får i uppgift att införa krav om utdrag ur 
belastningsregistret vid samtliga nyanställningar i hela Åstorps kommun. 
 
I december 2019 väcktes frågan i socialnämnden gällande utdrag ur belastningsregistret 
för medarbetare inom vården. En liknande uppmaning har tidigare kommit från 
kommunens pensionärsråd.  
 
Beslutsunderlag 
Motion (SD) Krav för belastningsregister för nyanställda i Åstorps kommun 2020/264 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Linda Tholén daterad 2020-04-25. 
Riktlinjer för kontroll av belastningsregistret vid nyanställning inom vård- och omsorg 
SND 2019/214. 
Beslut socialnämnden Belastningsregister för medarbetare inom vården 2020-04-16. 
 
Ärendet 
Socialnämnden har för ett år sedan gjort en utredning i frågan om krav på utdrag ur 
belastningsregistret för alla anställda inom vård- och omsorg. Socialförvaltningen 
besvarade ärendet i två delar. Den första delen rörde de juridiska förutsättningarna för att 
begära ett utdrag. Socialnämnden tog del av denna utredning 2020-02-20 och beslutade 
därefter att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utredningen och ta fram riktlinjer för 
genomförandet och 2020-04-16 fattade socialnämnden beslut om utdrag ur 
belastningsregistret inför anställningar inom vård och omsorg, där insatser utförs i 
vårdtagares boende. 
Det har inte kommit några lagändringar eller andra nya direktiv från lagstiftarna i frågan 
så utredningen är fortfarande aktuell i det här sammanhanget: 

• Rättsläget för att begära ett utdrag är oklart. Det finns inga lagregler som ställer 
krav på att arbetsgivare gör en kontroll, men det finns ingen lagregler som heller 
förbjuder det.  

• En kontroll mot belastningsregistret för nyanställda inom alla kommunens 
verksamheter är verkställbar. 

• Arbetsgivare har i vissa fall rätt att ta del av ett utdrag från belastningsregistret 
innan anställning. Det finns generella regler som gäller alla utdrag och utöver det 
specifika regler för varje typ av utdrag. Arbetsgivaren har ingen rätt att själv 

 
Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-04-15 
Version  1 

mailto:karolina.hakansson@astorp.se
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begära in utdraget direkt från polisen, den enskilde arbetstagaren får själv lämna 
in det på begäran av arbetsgivaren. 

• Ett tomt utdrag ur belastningsregistret kan ge en känsla av trygghet, men är inte 
en garanti för att arbetstagaren är lämplig för det arbete som erbjuds.  

• En individ har rätt till den integritet som faller inom ramarna för de mänskliga 
rättigheterna och är grundlagsskyddad i den svenska regeringsformen.  

• Ett korrekt och grundligt rekryteringsarbete är alltid viktigt; grundliga intervjuer, 
referenstagningar från flera tidigare arbetsgivare, arbetsprov och eventuellt 
personlighetstest. 

 
Vid rekrytering av nya medarbetare kan man gå på magkänsla, eller så använder man den 
kunskap och fakta som finns för att matcha behov med kompetens. Åstorps kommun gör 
det senare och använder sig av kompetensbaserad rekrytering inför anställning till 
tjänster. Det handlar främst om att noggrant definiera vilken kompetens som efterfrågas 
och sedan hålla denna definition för ögonen genom hela rekryteringen. Från 
behovsanalysen via urvalsarbetet med intervjuer och referenstagning fram till den slutliga 
utvärderingen. 
Kompetenserna och erfarenheterna registreras i Offentliga jobb och sparas i två år utifrån 
diskrimineringslagen. Innan anställningshandlingarna skrivs under ska id visas upp för att 
säkerställa att rätt person anställs. 
 
Vid somliga tillfällen måste arbetsgivare och arbetstagare skiljas åt.  
En uppsägning från arbetsgivarens ska vara sakligt grundad och det föreligger tre 
alternativ; avsked, uppsägning på grund av arbetsbrist eller uppsägning av personliga 
skäl.  
 
Vid avsked ska vederbörande omedelbart lämna anställningen och har ingen rätt till lön  
och andra anställningsförmåner. Ett avsked blir aktuellt om vederbörande grovt misskött  
sin anställning.  
Uppsägning på grund av arbetsbrist kan bli aktuellt när arbetsgivaren behöver minska 
antalet anställda till följd av omorganisation, rationalisering eller förändrad inriktning av 
verksamheten. Personliga skäl är kopplade till medarbetaren som person och kan bland 
annat handla om misskötsamhet, arbetsvägran eller samarbetssvårigheter. De händelser 
som ligger till grund för uppsägning av personliga skäl får normalt sett inte ligga längre 
tillbaka i tiden än två månader. 
 
Sen finns det ett fjärde alternativ som inom den kommunala världen kallas 
överenskommelse. Vid ett avslut med en överenskommelse behövs ingen saklig grund för 
vare sig avsked eller uppsägning för att avsluta anställningen. En överenskommelse ska 
vara frivillig och kan göras när som helst. Den kan bli aktuell vid övertalighet eller 
förekomma i samband med en tvist mellan arbetsgivare och medarbetare. Då en 
arbetsgivare inte kan tvinga en medarbetare att acceptera en överenskommelse kan det 
ibland innebära höga kostnader för arbetsgivaren att ändå nå det avslut man anser sig 
behöva. 
Utifrån ovanstående resonemang går det inte att se några samband mellan dyra 
överenskommelser och brist på utdrag ur belastningsregistret. 
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Den största andelen av medarbetarna i Åstorps kommun arbetar inom skola, vård och 
omsorg. Av 1200 medarbetare har ca 680 lagstadgade krav på belastningsregister vid 
nyanställning. Socialnämndens beslut från april 2020 innefattar ytterligare ca 295 
personer, drygt 80 % av medarbetarna. 
Socialnämnden hade som utgångspunkt i sitt resonemang att de medarbetare som utför 
insatser i andras hem är de som ska ingå i deras nya rutin för uppvisande av utdrag ur 
belastningsregistret före anställning. Utifrån det resonemanget har Åstorps kommun idag 
rutiner för utdrag på alla medarbetare som utför insatser i medborgarnas hem.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Resultatet bedöms inte ha någon ekonomisk effekt, oavsett beslut som fattas, då 
arbetstagaren själv inhämtar sitt belastningsregister och uppvisar för arbetsgivaren. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Barnens bästa beaktas i grunden då det främst är de som ska skyddas med hjälp av krav 
på utdrag ur belastningsregistret innan anställning. En eventuell utökning av krav på 
utdrag ur belastningsregistret påverkar dock inte barnen. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
Karolina Håkansson 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 







Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

Kf § 103 
 
Ägardirektiv för Björnekulla Fastighets AB 
Dnr KSFD 2021/69 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommuns kommunala bolag Björnekulla Fastighet AB:s 
ägardirektiv har varit föremål för revidering. Dialog kring revideringarna 
har förts i samband med ägarsamråd den 2 mars 2021 med bolagets styrelse, 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt VD, kommunchef och ekonomichef, 
varvid bilagda förslag togs fram. 
 
Förändringarna består främst av en anpassning av ägardirektiven till den av 
kommunfullmäktige beslutade visionen och styr-och ledningsmodellen 
(2020-08-31, § 112, samt 2020-09-28, § 145) 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 122 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 101 
Synpunkter på ägardirektiven från Åstorpsalliansen (M, L, KD) 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 71 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 68 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-03-09 
Förslag till ägardirektiv 
Gällande ägardirektiv 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 

LNTH
Start av ärende
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PROTOKOLL
2021-06-02

Ks § 122

Ägardirektiv för Björnekulla Fastighets AB
Dnr KSFD 2021/69

Sammanfattning
Åstorps kommuns kommunala bolag Björnekulla Fastighet AB:s ägardirektiv
har varit föremål för revidering. Dialog kring revideringarna har förts i
samband med ägarsamråd den 2 mars 2021 med bolagets styrelse,
kommunstyrelsens arbetsutskott samt VD, kommunchef och ekonomichef,
varvid bilagda förslag togs fram.

Förändringarna består främst av en anpassning av ägardirektiven till den av
kommunfullmäktige beslutade visionen och styr-och ledningsmodellen (2020-
08-31, § 112, samt 2020-09-28, § 145)

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 91
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 §101
Synpunkter på ägardirektiven från Åstorpsalliansen (M, L, KD)
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 71
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 68
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-03-09
Förslag till ägardirektiv
Gällande ägardirektiv

Jäv
Lennart Fredriksson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Annica Vink
(C) tjänstgör under ärendet.
RolfLundqvist (SD) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Johan Bergqvist
(V) tjänstgör under ärendet.

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige godkänna förslag till
ägardirektiv.

Roger Nielsen (M) yrkar på att justera följande under punkt l .4 i
Ägardirektivet:
Kommunfullmäktige fastställer årligen avkastningskravet för bolaget.
Avkastningskravet ska uppgå till 2,5% av genomsnittligt justerat kapital, mätt
som ett rullande genomsnitt under fem år.
Bolagets soliditet ska långsiktigt uppgå till minst 20%.
Uppnå 0% oönskad vakans och hyresbortfall.

Ordförandes signatur

^?5
(1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 33(38)

PROTOKOLL
2021-06-02

Ks § 122, forts

Samt

Under stycke 3
Vid ny-, till- och ombyggnationer ska bolaget redovisa kalkyler för
hyressättning inklusive investeringsnivå till kommunens ekonomiavdelning
samt likviditetsplan enligt ägarensanvisning som ett underlag till budgetarbetet.

Åsa Holmen (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens (M) yrkande med
bifallsyrkande från Åsa Holmen (L) under proposition och finner att
ordförandes yrkande bifalles.

Åsa Holmen (L) begär votering.

Voteringsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar bifall
till ordförandes yrkande röstar Ja, och den som bifaller Roger Nielsens (M)
yrkande röstar Nej.

Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 8 Ja-röster och 5 Nej -
röster, vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles.
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 122).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till
ägardirektiv.

Reservation

Moderaterna reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Liberalerna reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

;^
(1) Justerandes signatur

IM
(2) Justerandes signatur

^^(_

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 15(29)

PROTOKOLL
2021-05-05

Ks §91

Ägardirektiv för BjörnekuIIa Fastighets AB
Dnr KSFD 2021/69

Sammanfattning
Åstorps kommuns kommunala bolag Björnekulla Fastighet AB: s ägardirektiv
har varit föremål för revidering. Dialog kring revideringarna har förts i
samband med ägarsamråd den 2 mars 2021 med bolagets styrelse,
kommunstyrelsens arbetsutskott samt VD, kommunchef och ekonomichef,
varvid bilagda förslag togs fram.

Förändringarna består främst av en anpassning av ägardirektiven till den av
kommunfullmäktige beslutade visionen och styr-och ledningsmodellen (2020-
08-31, § 112, samt 2020-09-28, § 145)

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 §101
Synpunkter på ägardirektiven från Åstorpsalliansen (M, L, KD)
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 71
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 68
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-03-09
Förslag till ägardirektiv
Gällande ägardirektiv

Jäv
Lennart Fredriksson (S) amnälerjäv och lämnar sammanträdet. Annica Vink
(C) tjänstgör under ärendet.
Rolf Lundqvist (SD) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Johan Bergqvist
(V) tjänstgör under ärendet.

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige godkänna ägardirektiven.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Roger Nielsen (M) yrkar på att justera följande under punkt l .4 i
Ägardirektivet:
Kommunfullmäktige fastställer årligen avkastningskravet för bolaget.
Avkastningskravet ska uppgå till 2, 5% av genomsnittligt justerat kapital, mätt
som ett rullande genomsnitt under fem år.
Bolagets soliditet ska långsiktigt uppgå till minst 20%.
Uppnå 0% oönskad vakans och hyresbortfall.

Ärendet kan inte justeras då en av justeringspersonerna anmält jäv i ärendet.

Ordf^rand^ signatur
'^y

(1) Ju^terandes signatur

M.r^
(2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 16(29)

PROTOKOLL
2021-05-05

Ks § 91, forts

Samt
Under stycke 3
Vid ny-, till- och ombyggnationer ska bolaget redovisa kalkyler för
hyressättning inklusive investeringsnivå till kommunens ekonomiavdelning
samt likviditetsplan enligt ägarensanvisning som ett underlag till budgetarbetet.

Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Åsa Holmen (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande.
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Peter Lindberg (SD)
och Mikael Mårtensson (S) mot Roger Nielsens (M) yrkande med
bifallsyrkande från Åsa Holmen (L) och Paul Ericsson (M) under proposition
och finner att ordförandes yrkande bifalles.

Åsa Holmen (L) begär votering.

Voteringsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar bifall
till ordförandes yrkande röstar Ja, och den som bifaller Roger Nielsens (M)
yrkande röstar Nej.

Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 9 Ja-röster och 4 Nej -
röster, vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles.
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§91).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till
ägardirektiv.

Reservation

Moderaterna reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Liberalerna reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ärendet kan inte justeras då en av justeringspersonerna anmält jäv i ärendet.

Ordförandes signatur
'^a
^*< \

(1) Justerandes signatur

'/L/^/
(2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Anna Falkenstam 
Ekonomichef 
042 - 640 16 
anna.falkenstam@astorp.se  
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Ägardirektiv för Björnekulla Fastighets AB 
Dnr KSFD 2021/69 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommuns kommunala bolag Björnekulla Fastighet AB:s 
ägardirektiv har varit föremål för revidering. Dialog kring revideringarna 
har förts i samband med ägarsamråd den 2 mars 2021 med bolagets styrelse, 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt VD, kommunchef och ekonomichef, 
varvid bilagda förslag togs fram. 
 
Förändringarna består främst av en anpassning av ägardirektiven till den av 
kommunfullmäktige beslutade visionen och styr-och ledningsmodellen 
(2020-08-31, § 112, samt 2020-09-28, § 145) 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[X] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

påverka barn 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-03-09 
Förslag till ägardirektiv 
Gällande ägardirektiv 
 
Förslag till beslut 
Anta förslag till ägardirektiv. 
 
 
 
 
Anna Falkenstam   Jonas Jönsson 
Ekonomichef   Kommunchef  

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-03-09 
Version  1 

Ekonomiavdelningen 
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ÄGARDIREKTIV FÖR BJÖRNEKULLA FASTIGHETS AB 
 
Beslutad av Kommunfullmäktige, Åstorps kommun 2019-04-29, § 60, 
Dnr 2019/79 
Antagen vid ordinarie bolagsstämma 2019-04-30 
 
 
1.1 Inledning 
 
Björnekulla Fastighets AB (BFAB) är ett kommunalt fastighetsbolag. 
BFAB producerar, hyr ut och förvaltar attraktiva och prisvärda lokaler 
för i huvudsak kommunala verksamheter. 
 
Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet God sed i 
Åstorp. 
 
 
1.2 Syfte och uppdrag 
 
1.2.1 Syfte 
Syftet med bolaget är att tillhandahålla ändamålsenliga, attraktiva 
och prisvärda lokaler för, i huvudsak, kommunal verksamhet. 
 
 
1.2.2 Uppdrag 
BFAB har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunkoncernensens 
inriktningsmål om god livskvalitet, ett hållbart samhälle och möjlighet 
att växa. Inriktningsmålen följs upp i samband med delårsrapport 
och årsredovisning.. 
 
Bolaget ansvarar för att: 
 

• verkställa av hyresgästen beslutad investering enligt (byt ut i 
samråd med Karin) beslutad beställningsskrivelsetecknat 
projektavtal samt upprätta hyresavtal 

• verkställa samtliga beställningar som avser förändringar i 
kommunala verksamhetslokaler via av kommunen utsedd 
beställarorganisation 

• främja lokalförsörjningen i kommunen genom att förvärva, 
bebygga, sälja och förvalta fastigheter utifrån hyresgästens 
behov och samhällsplanering 

• medverka till upprättande av kommunens 
lokalförsörjningsplan 

• vara behjälpliga vid lokaleffektiviseringar för att uppnå ökad 
lokaloptimering 

formaterade: Färgöverstrykning
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• ta ett aktivt samhällsansvar med fokus på långsiktig och 
hållbar utveckling 

• utifrån hyresgästens behov driva utveckling av och kunna 
erbjuda tjänster för fastighetsanknutna anpassning av 
verksamhetslokalertjänster 

• utföra de uppdrag som kommunfullmäktige ålägger bolaget 
via bolagsstämma 

• bolaget ska ha konkurrenskraftiga taxor och avgifter i 
förhållande till jämförbara kommuner 

• efter beslut i styrelse och efter samråd med 
kommunstyrelsens arbetsutskott genomföra insatser inom 
Åstorps kommun avseende lokaler, anläggningar, verksamhet, 
energi och miljöåtgärder 

 
 
1.2.3 Inriktning 
Bolaget ska ha en långsiktigt effektiv förvaltning av 
fastighetsbeståndet. 
 
 
1.3 Mål 
Kommunfullmäktige beslutar om de övergripandeinriktnings målen 
för Åstorps kommunkoncern. Styrelsen beslutar om mål för att nå 
inriktningsmålen. 
 
 

Kommunens Inriktningsfokusområdenmål 
Kommunfullmätiges inriktningsmål 

God livskvalitetHållbart 
samhälle 

Vi skapar god 
boendemiljö och 
livskvalitet genom livets 
alla skeden, där alla kan 
känna trygghet och 
delaktighet. 

Hållbart samhälleHållbar 
framtid 

Vi tar betydande steg mot 
en hållbar framtid för 
klimatet, människan och 
naturen. 

Möjlighet att växa Vi skapar en skola i 
framkant och 

Formaterat: Centrerad
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förutsättningar för 
livslångt lärande, 
etablering och ett 
självständigt liv så att 
människor, föreningar och 
företag kan växa. 

  



 
 
 
 
 

 
 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

 
 

 4(7) 

Förbättra framtiden för 
barn, unga och äldre 

Vid nybyggnation ska bolaget utforma 
byggnationer och kringmiljö tillsammans 
med ägaren för att möjliggöra högre 
nyttjandegrad i lokalerna samt skapa en 
trygg, säker och trivsam miljö för 
kommunens medborgare. 
 
Målbeskrivning 
Vid beställningar från ägaren förutsätts 
bolaget utforma och kommunicera en plan 
för hur högre nyttjandegrad samt 
utformning av utemiljön kan uppnås. 
Bolaget ska i samråd med ägaren upprätta 
och vidmakthålla en gränsdragningslista. 
Jämför SKL:s rekommendationer. 
 

Attraktiv arbetsgivare BFAB ska tillse att lokalerna utformas 
efter verksamhetens behov för att 
säkerställa moderna och ändamålsenliga 
behov. 
 
Målbeskrivning 
Prioritering av det inre underhållet ska ske 
i samråd med ägarens representant. 
 
I början av varje år ska en underhållsplan 
för det inre och yttre underhållet i 
verksamhetslokalerna överlämnas till 
ägaren. 
 

 
 
Måluppfyllelse 
 
Ägaren kommer att följera upp bolagets mål samt hur bolaget har 
bidragit till kommunens mål. För att kunna bedöma bolagets 
måluppfyllelse ska bolaget rapportera en beskrivande analys med 
nyckeltal/indikatorer. Ägaren kommer att följaer upp målen i 
samband med olika rapporteringar och i ägardialogerna. 
 
 
1.4 Ekonomi och verksamhetsstyrning 
 
Kommunfullmäktige fastställer årligen avkastningskravet för bolaget. 
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Bolaget ska följa de av kommunen utfärdade anvisningar för budget, 
verksamhetsplanering, delårsrapport och årsredovisning. 
 
Vid ny-, till- och ombyggnationer ska bolaget redovisa kalkyler för 
hyressättning till kommunens ekonomiavdelning samt likviditetsplan 
enligt ägarens anvisning som ett underlag till budgetarbetet. 
 
Bolaget ska i sin verksamhet och dess utveckling verka utifrån av 
Åstorps kommun antagen vision samt övriga, i kommunen antagna, 
styrdokument. 
 
Bolaget ska tillhandahålla kommunen jämställdhetsplan inklusive 
lönekartläggning för bolagets anställda samt övriga riktlinjer och 
övriga planer inom personalområdet. 
 
Värdeöverföring ska vara möjlig då ägaren anser så vara lämpligt 
med beaktande av bolagets soliditet. 
 
Riskexponering 
Bolaget ska följa Åstorps kommuns finanspolicy och arbeta aktivt 
med att identifiera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin 
verksamhet. 
Bolaget ska arbeta med systematiskt internkontrollarbete. 
 
Samordning 
Då bolaget utgör en del av den kommunala organisationen får 
bolaget inte optimera effektiviteten i sin verksamhet på sådant sätt 
att detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som 
överväger fördelarna för bolaget. 
 
Samhällsnyttan ska hävdas genom ett långsiktigt ansvarstagande 
och genom att följa ägarnas fattade beslut om särskilda 
prioriteringar. 
 
Inköp och upphandling 
Inköp och upphandling ska ske i enlighet med kommunens inköps- 
och upphandlingsregler. Samordning inom kommunkoncernen ska 
eftersträvas. 
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1.5 Måluppfyllelse 
Ägaren kommer att följa upp bolagets mål samt hur bolaget har 
bidragit till kommunens mål. För att kunna bedöma bolagets 
måluppfyllelse ska bolaget rapportera en beskrivande analys med 
nyckeltal/indikatorer. Ägaren kommer att följa upp målen i samband 
med rapportering och i ägardialogerna. 
 
 
 
 
1.6 Rapportering och uppföljning 
 
1.6.1 Rapportering till Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) 
Bolaget ansvarar för att till KSF lämna in: 
 

a) protokoll från styrelsens sammanträden (löpande efter varje 
sammanträde) 

b) bolagets affärsplan/verksamhetsplan enligt mall från KSF 
c) uppgifter om bolagets verksamhet, måluppfyllelse och 

ekonomi (helårsprognos). Bolaget rapporterar enligt KSF:s 
anvisningar 

d) bolagets årsredovisning 
e) revisionsberättelse och granskningsrapport 
f) övriga handlingar av vikt för kommunen 

 
Bolaget ska dessutom, i ett så tidigt skede som möjligt, informera 
KSF om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma 
att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling. 
 
1.6.2 Rapportering till kommunstyrelsen 
Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i 
förvaltningsberättelsen redogöra för hur den verksamhet som 
bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala syftet. 
 
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 
Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om 
verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av 
informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 
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1.7 Kommunfullmäktiges kontroll över verksamheten  
Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska få ta 
ställning innan ett kommunalt bolag fattar beslut som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. För att säkra fullmäktiges 
kontroll gäller följande. 
 
Om bolaget avser fatta beslut om något av nedanstående ska 
kommunstyrelsen först avgöra om frågan är av sådan principiell 
beskaffenhet eller av större vikt att kommunfullmäktige ska ta 
ställning i frågan innan bolaget fattar sitt beslut: 

• åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av 
verksamheten 

• att ingå avtal/överenskommelser som medför en väsentlig 
förändring av balansräkningen 

• att ingå avtal/överenskommelser som har strategisk eller 
principiell betydelse 

• köp och försäljning av fastighet i de fall köpeskillingen 
överstiger fem miljoner kronor 

• att avyttra betydande del av bolagets verksamhet 
 
Bolaget ansvarar för att se till att berörda frågor kommer in till KSF 
för beredning. 
 
1.8 Beslut om ägardirektiv 
Moderbolaget Björnekulla Fastighets AB ansvarar för att av 
kommunfullmäktige beslutade ägardirektiv antas på separata 
bolagstämmor för dotterbolagen. 
 
 
 
 



Kommunstyrelseförvaltningen  1(6) 
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ÄGARDIREKTIV FÖR BJÖRNEKULLA FASTIGHETS AB 

 

Beslutad av Kommunfullmäktige, Åstorps kommun 2019-04-29, § 60, Dnr 

2019/79 

Antagen vid ordinarie bolagsstämma 2019-04-30 
 

 

1.1 Inledning 
 

Björnekulla Fastighets AB (BFAB) är ett kommunalt fastighetsbolag. BFAB 

producerar, hyr ut och förvaltar attraktiva och prisvärda lokaler för i 

huvudsak kommunala verksamheter. 

 

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet God sed i Åstorp. 
 

 

1.2 Syfte och uppdrag 
 

1.2.1 Syfte 

Syftet med bolaget är att tillhandahålla ändamålsenliga, attraktiva och 

prisvärda lokaler för, i huvudsak, kommunal verksamhet. 
 

 

1.2.2 Uppdrag 

BFAB har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål om ett 

hållbart samhälle. 

 

Bolaget ansvarar för att: 

 

 verkställa av hyresgästen beslutad investering enligt tecknat 

projektavtal samt upprätta hyresavtal 

 verkställa samtliga beställningar som avser förändringar i 

kommunala verksamhetslokaler via av kommunen utsedd 

beställarorganisation 

 främja lokalförsörjningen i kommunen genom att förvärva, bebygga, 

sälja och förvalta fastigheter utifrån hyresgästens behov och 

samhällsplanering 

 medverka till upprättande av kommunens lokalförsörjningsplan 

 vara behjälpliga vid lokaleffektiviseringar för att uppnå ökad 

lokaloptimering 

 ta ett aktivt samhällsansvar med fokus på långsiktig och hållbar 

utveckling 

 utifrån hyresgästens behov driva utveckling av och kunna erbjuda 

fastighetsanknutna tjänster 

 utföra de uppdrag som kommunfullmäktige ålägger bolaget via 

bolagsstämma 
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 bolaget ska ha konkurrenskraftiga taxor och avgifter i förhållande till 

jämförbara kommuner 

 efter beslut i styrelse och efter samråd med kommunstyrelsens 

arbetsutskott genomföra insatser inom Åstorps kommun avseende 

lokaler, anläggningar, verksamhet, energi och miljöåtgärder 
 
 

1.2.3 Inriktning 

Bolaget ska ha en långsiktigt effektiv förvaltning av fastighetsbeståndet. 
 

 

1.3 Mål 

Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen för Åstorps 

kommun. 
 

 

Kommunens fokusområden Bolagets mål 

Hållbart samhälle BFAB ska verka för att hela 

fastighetsbeståndet miljöcertifieras över tid. 

 
BFAB ska ta ett aktivt miljöansvar och hålla 

sig uppdaterade i frågor rörande driftteknik och 

byggnadsmaterial. Material ska väljas med 
omsorg och hänsyn till dess miljöpåverkan. 

BFAB ska i möjligaste mån välja material med 

minimal miljöpåverkan 
 

Hållbart samhälle Bolaget ska verka för att få 

energiförbrukningen i lokaler som uthyrs av 

bolaget att minska i jämförelse med 

föregående års elförbrukning mätt som 

kWh/kvm. 

 
Målbeskrivning 

För att uppnå målsättningen ska bolaget 

fortsatt arbeta med förnyelse bara energikällor 

inkluderat utveckling av solenergi och årligen 
rapportera till ägaren. I den utsträckning som 

är möjlig ska bolaget nyttja grön el. 
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Förbättra framtiden för barn, 

unga och äldre 
Vid nybyggnation ska bolaget utforma 

byggnationer och kringmiljö tillsammans 

med ägaren för att möjliggöra högre 

nyttjandegrad i lokalerna samt skapa en 

trygg, säker och trivsam miljö för 

kommunens medborgare. 

 

Målbeskrivning 

Vid beställningar från ägaren förutsätts bolaget 
utforma och kommunicera en plan för hur 

högre nyttjandegrad samt utformning av 

utemiljön kan uppnås. 
Bolaget ska i samråd med ägaren upprätta och 

vidmakthålla en gränsdragningslista. Jämför 

SKL:s rekommendationer. 

 

Attraktiv arbetsgivare BFAB ska tillse att lokalerna utformas efter 

verksamhetens behov för att säkerställa 

moderna och ändamålsenliga behov. 

 

Målbeskrivning 

Prioritering av det inre underhållet ska ske i 

samråd med ägarens representant. 
 

I början av varje år ska en underhållsplan för 

det inre och yttre underhållet i 
verksamhetslokalerna överlämnas till ägaren. 

 

 

 

Måluppfyllelse 

 

Ägaren kommer att följa upp bolagets mål samt hur bolaget har bidragit till 

kommunens mål. För att kunna bedöma bolagets måluppfyllelse ska bolaget 

rapportera en beskrivande analys med nyckeltal/indikatorer. Ägaren 

kommer att följa upp målen i samband med rapportering och i 

ägardialogerna. 
 
 

1.4 Ekonomi och verksamhetsstyrning 
 

Kommunfullmäktige fastställer årligen avkastningskravet för bolaget. 

 

Bolaget ska följa de av kommunen utfärdade anvisningar för budget, 

verksamhetsplanering, delårsrapport och årsredovisning. 
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Vid ny-, till- och ombyggnationer ska bolaget redovisa kalkyler för 

hyressättning till kommunens ekonomiavdelning samt likviditetsplan enligt 

ägarensanvisning som ett underlag till budgetarbetet. 

 

Bolaget ska i sin verksamhet och dess utveckling verka utifrån av Åstorps 

kommun antagen vision samt övriga, i kommunen antagna, styrdokument. 

 

Bolaget ska tillhandahålla kommunen jämställdhetsplan inklusive 

lönekartläggning för bolagets anställda samt övriga riktlinjer och övriga 

planer inom personalområdet. 

 

Värdeöverföring ska vara möjlig då ägaren anser så vara lämpligt med 

beaktande av bolagets soliditet. 

 

Riskexponering 

Bolaget ska följa Åstorps kommuns finanspolicy och arbeta aktivt med att 

identifiera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin verksamhet. 

Bolaget ska arbeta med systematiskt internkontrollarbete. 

 

Samordning 

Då bolaget utgör en del av den kommunala organisationen får bolaget inte 

optimera effektiviteten i sin verksamhet på sådant sätt att detta medför 

nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för 

bolaget. 

 

Samhällsnyttan ska hävdas genom ett långsiktigt ansvarstagande och genom 

att följa ägarnas fattade beslut om särskilda prioriteringar. 

 

Inköp och upphandling 

Inköp och upphandling ska ske i enlighet med kommunens inköps- och 

upphandlingsregler. Samordning inom kommunkoncernen ska eftersträvas. 
 

 

1.5 Måluppfyllelse 

Ägaren kommer att följa upp bolagets mål samt hur bolaget har bidragit till 

kommunens mål. För att kunna bedöma bolagets måluppfyllelse ska bolaget 

rapportera en beskrivande analys med nyckeltal/indikatorer. Ägaren 

kommer att följa upp målen i samband med rapportering och i 

ägardialogerna. 
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1.6 Rapportering och uppföljning 
 

1.6.1 Rapportering till Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) 

Bolaget ansvarar för att till KSF lämna in: 

 

a) protokoll från styrelsens sammanträden (löpande efter varje 

sammanträde) 

b) bolagets affärsplan/verksamhetsplan enligt mall från KSF 

c) uppgifter om bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi 

(helårsprognos). Bolaget rapporterar enligt KSF:s anvisningar 

d) bolagets årsredovisning 

e) revisionsberättelse och granskningsrapport 

f) övriga handlingar av vikt för kommunen 

 

Bolaget ska dessutom, i ett så tidigt skede som möjligt, informera KSF om 

viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka 

bolagets anseende, ekonomi eller utveckling. 

 

1.6.2 Rapportering till kommunstyrelsen 

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen 

redogöra för hur den verksamhet som bolaget bedrivit under året har 

förverkligat det kommunala syftet. 

 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 

kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 

närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets 

styrelse. 

 

 

1.7 Kommunfullmäktiges kontroll över verksamheten  

Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan 

ett kommunalt bolag fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt. För att säkra fullmäktiges kontroll gäller följande. 

 

Om bolaget avser fatta beslut om något av nedanstående ska 

kommunstyrelsen först avgöra om frågan är av sådan principiell 

beskaffenhet eller av större vikt att kommunfullmäktige ska ta ställning i 

frågan innan bolaget fattar sitt beslut: 

 åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten 

 att ingå avtal/överenskommelser som medför en väsentlig förändring 

av balansräkningen 
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 att ingå avtal/överenskommelser som har strategisk eller principiell 

betydelse 

 köp och försäljning av fastighet i de fall köpeskillingen överstiger 

fem miljoner kronor 

 att avyttra betydande del av bolagets verksamhet 

 

Bolaget ansvarar för att se till att berörda frågor kommer in till KSF för 

beredning. 

 

1.8 Beslut om ägardirektiv 

Moderbolaget Björnekulla Fastighets AB ansvarar för att av 

kommunfullmäktige beslutade ägardirektiv antas på separata bolagstämmor 

för dotterbolagen. 
 

 
 

 



Från: Andreasson, Wiveca
Till: Amer Lukac
Kopia: Merih Özbalci; Roger Nielsen; Åsa Holmén; Hans Sundström
Ärende: Sv: Översyn av ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen
Datum: den 6 december 2020 19:21:06
Bilagor: image008.png

Hej Amer,
Här kommer Åstorpsalliansens synpunkter och förslag på ändringar, markerat i blått, samtliga är
för ägardirektivet BFAB.
 
ÄGARDIREKTIV BFAB
 
Under punkt 1.1
God sed behöver harmoniseras med nytt regelverk och nya krav enligt avstämd instruktion per
redovisningstillfälle baserat på nya redovisningslagstiftning och riktlinjer/rekommendationer.
 

 
 

Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen för Åstorps kommun. Under år 2021
kommer dessa att ses över i linje med den nya Visionen 2030.
 

Kommunfullmäktige fastställer årligen avkastningskravet för bolaget.
Avkastningskravet ska uppgå till 2,5% av genomsnittligt justerat kapital, mätt som ett
rullande genomsnitt under fem år.
Bolagets soliditet ska långsiktigt uppgå till minst 20%.
Uppnå 0% oönskad vakans och hyresbortfall.
 
Under stycke 3
Vid ny-, till- och ombyggnationer ska bolaget redovisa kalkyler för hyressättning inklusive
investeringsnivå till kommunens ekonomiavdelning samt likviditetsplan enligt ägarensanvisning
som ett underlag till budgetarbetet.
 
 
Mvh
Roger Nielsen (M), Åsa Holmén (L), Hans Sundström (KD)
och Wiveca Andreasson (M)

mailto:Wiveca.Andreasson@atria.com
mailto:Amer.Lukac@astorp.se
mailto:Merih.Ozbalci@astorp.se
mailto:rogernielsen066@gmail.com
mailto:asa.holmen@gmail.com
mailto:hans.g.sundstrom@outlook.com



 
 

Från: Amer Lukac <Amer.Lukac@astorp.se> 
Skickat: den 7 oktober 2020 15:32
Till: Ronny Sandberg <Ronny.Sandberg@astorp.se>; Åsa Holmén (L) <asa.holmen@gmail.com>;
murat.ozbalci@centerpartiet.se; Johan Bergqvist <johan.bergqvist@vansterpartiet.se>;
Andreasson, Wiveca <Wiveca.Andreasson@atria.com>; Anton Holmberg
(anton.holmberg@sd.se) <anton.holmberg@sd.se>; Hans Sundström
<hans.g.sundstrom@outlook.com>
Kopia: Merih Özbalci <Merih.Ozbalci@astorp.se>; Anna Falkenstam
<Anna.Falkenstam@astorp.se>; Jonas Jönsson <Jonas.Jonsson@astorp.se>;
Mikael.Fors@kvidingebyggen.se
Ämne: Översyn av ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen
 
Hej!

Enligt god sed skickas nu ägardirektiven för de helägda kommunala bolagen ut till samtliga
partier för översyn.
Vi vill gärna ha in era synpunkter och förslag på ev. ändringar till den 7 december 2020.
 
Samtliga ägardirektiv etc. hittar ni via länken:
https://astorp.se/4.355f08901715dd0ef3310c8.html
under ”Kommunala bolag”
--
Med vänlig hälsning

Amer Lukac
Nämndsekreterare
Kommunstyrelseförvaltningen
amer.lukac@astorp.se
042 640 92
Åstorps kommun
www.astorp.se
Storgatan 7, 265 80 Åstorp

Om du vill ta del av hur Åstorps kommun hanterar dina personuppgifter kan
du läsa mer på vår webbplats: www.astorp.se/GDPR

 
 

https://astorp.se/4.355f08901715dd0ef3310c8.html
mailto:amer.lukac@astorp.se
http://www.astorp.se/
http://www.astorp.se/GDPR
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Kommunstyrelsen 24(37)

PROTOKOLL
2021-04-07

Ks §71

Ägardirektiv for Björnekulla Fastighets AB
Dnr KSFD 2021/69

Sammanfattning
Åstorps kommuns kommunala bolag Björnekulla Fastighet AB: s ägardirektiv
har varit föremål för revidering. Dialog kring revideringarna har förts i
samband med ägarsamråd den 2 mars 2021 med bolagets styrelse,
kommunstyrelsens arbetsutskott samt VD, kommunchef och ekonomichef,
varvid bilagda förslag togs fram.

Förändringarna består främst av en anpassning av ägardirektiven till den av
kommunfullmäktige beslutade visionen och styr-och ledningsmodellen (2020-
08-31, § 112, samt 2020-09-28, § 145)

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 68
Tjänsteskri velse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-03-09
Förslag till ägardirektiv
Gällande ägardirektiv

Yrkanden

Ordförande yrkar på att återremittera ärendet för att komplettera med inkomna
synpunkter på ägardirektiven.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att komplettera med inkomna
synpunkter på ägardirektiven.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelseförvaltningen

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

^ ^
(2) Justerandes signatur

^~L
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-04-21

KsAu § 101

Ägardirektiv för Björnekulla Fastighets AB
Dnr KSFD 2021/69

Sammanfattning
Åstorps kommuns kommunala bolag Björnekulla Fastighet AB:s ägardirektiv
har varit föremål för revidering. Dialog kring revideringarna har förts i
samband med ägarsamråd den 2 mars 2021 med bolagets styrelse,
kommunstyrelsens arbetsutskott samt VD, kommunchef och ekonomichef,
varvid bilagda förslag togs fram.

Förändringarna består främst av en anpassning av ägardirektiven till den av
kommunfullmäktige beslutade visionen och styr-och ledningsmodellen (2020-
08-31, § 112, samt 2020-09-28, § 145)

Beslutsunderlag
Synpunkter på ägardirektiven från Åstorpsalliansen (M, L, KD)
Protokoll från Kommunstyrelsen
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 68
Tjänsteskri velse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-03-09
Förslag till ägardirektiv
Gällande ägardirektiv

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå koinmunfullmäktige
godkänna ägardirektiven.

Åsa Holmen (L) yrkar på att justera följande under punkt 1.4 i Ägardirektivet:
Kommimfullmäktige fastställer årligen avkastningskravet för bolaget.
Avkastningsh-avet ska uppgå till 2,5% av genomsnittligt justerat kapital, mätt
som ett rullande genomsnitt under fem år.
Bolagets soliditet ska långsiktigt uppgå till minst 20%.
Uppnå 0% oönskad vakans och hyresbortfall.

Samt
Under stycke 3
Vid ny-, till- och ombyggnationer ska bolaget redovisa kalkyler för
hyressättning inklusive investeringsnivå till kommunens ekonomiavdelning
samt likviditetsplan enligt ägarensanvisning som ett underlag till
budgetarbetet.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-04-21

KsAu § 101, forts
Proposition
Ordförande ställer Åsa Holmens (L) tilläggsyrkande under proposition och
firmer att detta avslås.

Åsa Holmen (L) begär votering.

Voteringsordning
Den som yrkar bifall till Åsas tilläggsyrkande röstar Ja och den som avslår
tilläggsyrkandet röstar Nej.

Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 2 Ja-röster, 2 Nej-röster
och en som avstår ifrån att delta. Då voteringen utfaller oavgjort avgör
ordförandes utslagsröst, vilket innebär att tilläggsyrkandet avslås.
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 101).

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och filmer att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till
ägardirektiv.

Reservation

Åsa Holmen (L) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5^
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

Kf § 104 
 
Eventuella nyinkomna motioner 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

Kf § 105 
 
Anmälningar/delgivningar 

- Dom 2021-06-03 från Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 2020-01-
27, avseende överklagat Kommunfullmäktige beslut 2020-01-27, § 
27. Förvaltningsrätten upphäver det överklagande beslutet. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

LNTH
Start av ärende
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 
Avdelning 1 

DOM 
2021-06-03 
Meddelad i Malmö 

Mål nr 
2194-20 

Dok.Id 635282 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 4522 
203 20 Malmö 

Själbodgatan 8 040-35 35 00
 

måndag–fredag 
08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se

www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se

KLAGANDE 
 

MOTPART 
Åstorps kommun 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktige i Åstorps kommuns beslut den 27 januari 2020, § 21 

SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
___________________ 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet. 

____________________ 
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BAKGRUND  

 

Kommunfullmäktige i Åstorps kommuns behandlade den 27 januari 2020, 

§ 21, ett ärende rubricerat ”Norra Vallgatan, återställning av Åstorp 113:154, 

113:10”. I ärendesammanfattningen angavs i huvudsak följande. 

 

Svensk Jordförbättring AB försattes i konkurs i juni 2008. På fastigheten 

Åstorp 113:154 i Åstorps kommun har bolaget haft ett upplag av kemikalier 

sedan 2006. Bolaget var fastighetsägare och konkursförvaltaren abandonerade 

fastigheten. Fastigheten ligger i norra delen av samhället Åstorp och närmsta 

grannar är en brukshundsklubb, Humlebäcken och två företag. Inom en radie 

på 500 meter finns skolor och bostadsområden. Beslut är fattat att kommunen 

ska genomföra en upphandling av övertäckning enligt WSP:s alternativ 1. Det 

visar sig nu att Naturvårdsverket har ändrat bidragsreglerna vilket medför att 

kommunen inte får något bidrag eftersom föroreningen inte anses vara akut. 

Tekniska kontoret avser att under 2020 utföra alternativ I, förutsatt beslut om 

finansiering. Tekniska kontoret har under våren 2019 gjort en förfrågan via 

WSP avseende att köra bort de förorenade massorna och deponin. Under hösten 

2019 har en politisk styrgrupp bildats för att gemensamt komma fram till ett 

beslutsförslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutade följande: 

 
Åstorps kommun ska ansöka om exproprieringstillstånd för fastigheten 
Åstorp 113:154 efter beslut gällande täckning. 
 
Ta samtliga avsatta medel i anspråk för att finansiera utförandet av  
alternativ 1. 
 
Utredningen ska kompletteras med uppdaterad information och en ansökan 
om bidrag från Naturvårdsverket för att sanera saltet kommer att göras i 
samband med övertagande av fastigheten Åstorp 113:154. 
 
Om utredningen visar på att det mest miljö-ekonomiska är att transportera 
bort saltet till annan deponi, kommer ansökan att kompletteras med detta 
så att ett ev. bidrag kan erhållas. 



  Sida 3 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 

DOM 
 

2194-20 

Avdelning 1  
 

 
NSR (Vera park) får i uppdrag att starta ett projekt gällande möjliggörandet 
att få saltavfallet till en tillgång, 
 
NSR (Vera park) utreder och utvecklar saltet för i syfte att få en möjlig 
ekonomisk vinst vid bortforsling. 
 
Tekniska kontoret i samband med budgetprocess 2021 och framåt 
presenterar en rimlig summa medel för framtida bortforsling av akuta  
deponier inom Åstorps kommun. 

 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 

 överklagar beslutet. Han anför i sammanfattning bl.a.  

följande.  

 

Det överklagade beslutet innebär att giftdeponin täcks över och att marken 

kommer att vara kontaminerad i tusentals år och sakta laka ur gifterna till 

grundvatten, Humlebäcken och omgivande åkermark. 

 

Det överklagade beslutet går inte att förstå med avseende på vilka åtgärder 

som beslutats i fråga om det som benämns "WSP:s alternativ 1". Någon 

WSP-rapport har inte bifogats som beslutsunderlag. Följden är att beslutet 

inte går att förstå vad gäller dess omfattning, vad det innebär tekniskt och 

miljömässigt, vilken framtida miljöpåverkan beslutet får, vilka kostnader 

som innefattas och vilka som kan uppstå eftersom övertäckningen ska gälla 

för resten av detta århundrade och därtill cirka 3 000 år innan gifterna brutits 

ned eller lakats bort. En rapport från 2016, med en utredd översiktlig miljö-

konsekvensbeskrivning från WSP, kan vara den handling som "alternativ 1" 

beskrivs i. Denna har dock undanhållits fullmäktiges ledamöter. 

 

Ärendets rubrik är missvisande. Eftersom beslutet blev att täcka över gifter 

som inte fanns på platsen före 2006 handlar det inte om "återställning". Det 

gäller två fastigheter med helt olika behov som blandas samman. Den ena 

tillhör ett konkursbo och den andra tillhör kommunen.  
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Valet av beredande nämnder har inte skett på saklig grund. Endast kommun-

styrelsen har handlagt ärendet trots att det berör miljöfrågor och kommunens 

ansvar inom miljöbalkens område som formuleras i kommunens reglemente 

för bygg- och miljönämnden. Trots att miljöbalken är relevant och avgörande 

för beslutet saknas i beslutsunderlaget redogörelse för vilka bestämmelser 

som är avgörande, miljö- eller kostnadspåverkande. Beredningen utelämnar 

också helt kopplingen till den aktuella översiktsplanen som ger möjlighet till 

byggande av bostäder och en skola i närheten av kemikalielagret.  

 

Någon erforderlig skälighetsbedömning enligt 10 kap. 4 § miljöbalken för 

bestämning av efterbehandlingsansvar (s.k. ansvarsutredning) har inte  

redovisats. Inte heller har kommunen redovisat den miljömässiga nyttan med 

att täcka över kemikalieupplaget istället för att frakta bort de miljöfarliga 

ämnena. Det överklagade beslutet strider därför också mot miljöbalken. 

 

Beslutspunkter har inte kostnadsredovisats och det finns inte en tillräckligt 

tydlig anvisning från kommunfullmäktige om hur utgifter ska finansieras. I 

en tjänsteskrivelse i ärendet finns märkliga finansieringspåståenden vilka inte 

bär trovärdighetens prägel och inte uppfyller kraven på beredning, saklighet 

samt på anvisning om hur utgiften ska finansieras. Det överklagade beslutets 

sista, sjunde, punkt saknar verklighetsförankring, precisering och finansiering. 

Den avser ett ofinansierat beslut avseende en fråga som inte har behandlats i 

en tjänsteskrivelse och det finns inte beskrivet hur beslutet kommer att  

belasta ekonomin. 

 

I beslutsunderlaget finns "protokoll från politisk styrgrupp 2019-12-09". 

Någon sådan grupp ingår inte i beslutad politisk organisation. Det finns inget 

i beslutsunderlaget om vem, när eller hur den gruppen tillsatts eller på vems 

direktiv och med vilket uppdrag den arbetat. Gruppens sammansättning är inte 

beslutad. En av gruppens medlemmar är andre vice ordföranden i bygg- och 



  Sida 5 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 

DOM 
 

2194-20 

Avdelning 1  
 
miljönämnden som är tillsynsmyndighet i miljöfrågor. Nämnden har under 

lång tid handlagt just de nu aktuella fastigheterna. Andre vice ordföranden 

deltog också i fullmäktiges beslut. Eftersom det saknas yttrande från bygg- 

och miljönämnden kan det inte uteslutas andre vice ordföranden godkänt att 

en övertäckning kommer att ges erforderliga tillstånd av den nämnd vars 

ledning han tillhör. Det kan inte bortses från att det kan handla tvåinstans- 

eller delikatessjäv. Förfarandet kan även strida mot reglerna om tillsyn i 

10 kap. miljöbalken. 

 

 bifogar och hänvisar till en större mängd handlingar, bl.a. 

reglementet för Bygg- och miljönämnden i Åstorps kommun. 

 

Åstorps kommun anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak 

följande.  

 

Det som har åberopats avser främst omfattning och kvalitet av beredningen 

och bör därför inte beaktas i laglighetsprövningen.  har inte 

gjort gällande något av betydelse för en laglighetsprövning som visar att det 

överklagade beslutet inte tillkommit i laga ordning. Det är den beslutande 

församlingen som avgör om underlag och beredning är tillräckligt. Eftersom 

en tydlig majoritet av kommunfullmäktige röstade för beslutet med aktuellt 

beslutsunderlag och den beredning som skett har beslutet kommit till på ett 

lagligt sätt. 

 

Bygg- och miljönämnden är tillsynsnämnd och har därför inte varit en  

beredningsinstans i framtagning av ärendet utan nämnden har att kontrollera 

den beslutade åtgärden efter verkställande. Det faktum att en person sitter i 

bygg- och miljönämnden kan inte påverka kommunfullmäktiges beslut utan 

tillsynsjävet aktualiseras i tillsynsnämndens verksamhet, inte i fullmäktiges. 

Därtill är inte tvåinstansjäv tillämpligt. Grund för upphävning med anledning 

av detta bör därför inte heller föreligga. 
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Eftersom  inte har visat på vilket sätt beslutet inte skulle vara 

finansierat, utan bara har hänvisat till att han inte kan utläsa det i underlaget, 

finns det heller inget för Åstorps kommun att bemöta. 

 

 synpunkter kring ärendets rubrik, ärendets omfattning, hur 

arbetet hanterats inom en tillfälligt sammansatt grupp m.m. visar inte på 

vilket sätt något av detta strider mot någon bestämmelse. Förfarandet har 

gått till på ett korrekt sätt och inom ramarna för det kommunala självstyret. 

Grund för upphävning med anledning av detta bör därför inte heller finnas. 

 

Sammanfattningsvis anser Åstorps kommun att överklagandet främst tar 

sikte på beredningens kvalitet och yrkar därför att det lämnas utan bifall. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Processuella bestämmelser  

 
Förvaltningsrätten ska pröva överklagandet i den ordning som anges i 13 kap. 

kommunallagen. Detta innebär dels att endast det överklagade beslutets 

laglighet och inte dess lämplighet prövas, dels att prövningen endast omfattar 

om beslutet ska upphävas eller inte. Prövningen av om ett kommunalt beslut 

ska upphävas får enligt 7 § samma kapitel grundas endast på de omständigheter 

som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång.  

 

I 13 kap. 8 § kommunallagen anges på vilka grunder ett kommunalt beslut 

ska upphävas, nämligen om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 
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Ramen för prövningen 

 
Förvaltningsrätten ska pröva fullmäktiges beslut endast med avseende på 

omständigheter som  hänvisat till inom tiden för överklagande. 

Förhållanden som han åberopat först i ett yttrande efter klagotidens utgång 

omfattas således inte av prövningen i målet. Domstolen har inte heller 

närmare redogjort för det senare yttrandet i denna dom.  

  

 har riktat en mängd invändningar mot kommunfullmäktiges 

beslut. Han har även redogjort för sina synpunkter på hur ärendet angående 

bl.a. de nu aktuella fastigheterna i olika avseenden har hanterats tidigare och 

över tid. För tydlighets skull vill förvaltningsrätten därför inledningsvis 

också poängtera att det endast är sådana förhållanden som har en mera direkt 

koppling till just det överklagade beslutet som kan ha avgörande betydelse 

för prövningen i målet. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 
Ärendets rubrik 

 
För det fall ett ärende i kommunfullmäktige skulle anses ha en missvisande 

eller felaktig rubrik är enbart den omständigheten som sådan inte något som 

enligt förvaltningsrätten ska föranleda upphävande av beslut i ärendet med 

tillämpning av 13 kap. 8 § kommunallagen. Avgörande är istället om ärendet 

har tillkännagivits på ett korrekt sätt. Av 5 kap. 13 § kommunallagen framgår 

att tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige ska tillkännages med 

uppgift om de ärenden som ska behandlas. Enligt 52 § samma kapitel gäller 

att ordföranden som huvudregel ska se till att bara sådana ärenden avgörs 

som har tillkännagetts enligt 13 § eller 14 §.  
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Förvaltningsrätten anser dock inte att  kan anses ha gjort 

gällande att det överklagade beslutet fattats i strid mot bestämmelserna 

om tillkännagivande. Enbart det som  har anfört om ärendets 

rubricering som sådan skulle enligt förvaltningsrätten alltså inte kunna  

medföra att fullmäktiges beslut ska upphävas. 

 

Finansieringsanvisning 

 
Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår, ska beslutet 

enligt 11 kap. 15 § kommunallagen innefatta en anvisning om hur utgiften 

ska finansieras. Bestämmelsen innebär att fullmäktige måste ange hur en 

utgift under löpande budgetår ska finansieras (jfr prop. 2016/17:171 s. 429). 

 

Förvaltningsrätten kan inte av det överklagade beslutet utläsa att fullmäktige 

genom detta har beslutat om en ny utgift utan att ange hur den ska finansieras. 

Det ankommer inte på rätten att bedöma kvaliteten på eller hållbarheten av 

bedömningar i kostnadshänseende som redogörs för i underlag för beslutet. 

Därtill konstaterar rätten för övrigt också att innebörden av det överklagade 

beslutets sista punkt är oklar. Den synes närmast avse ett utrednings- eller 

beräkningsuppdrag till en kommunal förvaltning (Tekniska kontoret) och 

inte gälla ett beslut av fullmäktige om en utgift i sig. I vart fall är det som 

har beslutats inte hänförligt till det löpande budgetåret, 2020.     

 

Jäv 

 
Kommunallagens bestämmelser om jäv syftar till att förhindra misstankar 

om partiskhet och ovidkommande hänsyn. De kan träffa såväl grundade 

som ogrundade misstankar. 

 

Enligt 5 kap. 47 § kommunallagen får en ledamot i kommunfullmäktige 

inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten  
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själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon  

annan närstående. 

 

Det har inte framkommit, eller ens påståtts, att något i det nu aktuella ärendet 

personligen rör en fullmäktigeledamot eller en ledamots närstående.   

 

En annan sak är att det finns striktare jävsregler som gäller nämndsledamöter 

och anställda (se 6 kap. 28 - 32 §§ respektive 7 kap. 4 § kommunallagen), 

bl.a. om s.k. delikatessjäv (se 6 kap. 28 § 5 kommunallagen). Jäv under 

beredningsförfarandet kan i och för sig läggas till grund för ett upphävande 

av fullmäktiges senare beslut i frågan. Det har dock inte gjorts gällande att 

någon ledamot vid ett nämndsammanträde eller en anställd som deltagit i 

beredningen av ärendet då har varit jävig.  

 

Miljöbalken 

 
Av 10 kap. 2 § miljöbalken framgår att den som bedriver eller har bedrivit 

en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en förorenings-

skada eller allvarlig miljöskada (verksamhetsutövaren) är ansvarig för det 

avhjälpande som ska ske enligt bestämmelserna i kapitlet. Enligt kapitlets 

3 § gäller att om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra 

eller bekosta det avhjälpande av en föroreningsskada som ska ske enligt 

bestämmelserna i kapitlet, är var och en som förvärvat den förorenade  

fastigheten ansvarig, om förvärvaren vid förvärvet kände till föroreningen 

eller då borde ha upptäckt den. I 4 § första stycket anges att den som är 

ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada i skälig omfattning ska utföra 

eller bekosta det avhjälpande som på grund av föroreningen behövs för att 

förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för 

människors hälsa eller miljön. 

 

Den omständigheten som sådan att eventuella överväganden i fråga om 

avhjälpandeansvar enligt 10 kap. 4 § miljöbalken inte redovisas genom 
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(eller i samband med) just det nu överklagade beslutet kan inte medföra 

att det beslutet därför strider mot lag eller ska upphävas på annan grund. 

Inget av det som  framfört inom tiden för överklagande med 

avseende på miljöbalken är enligt förvaltningsrätten av beskaffenheten att 

det skulle kunna medföra att kommunfullmäktiges beslut ska upphävas.   

 

Beredningen 

 
I 5 kap. 26 - 38 §§ kommunallagen finns regler om beredningen av ärenden i 

fullmäktige. Som huvudregel kräver lagen att innan ett ärende avgörs av 

fullmäktige ska det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde 

ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Om ett ärende har beretts bara 

av en fullmäktigeberedning, ska en nämnd vars verksamhetsområde ärendet 

berör alltid ges tillfälle att yttra sig.  

 

Något krav på beredningens kvalitet finns dock inte. Fullmäktige tar alltså 

själv ställning till om beredningens kvalitet är tillfyllest. Det ankommer inte 

på förvaltningsrätten att i målet pröva lämpligheten i den bedömningen. 

 

Beträffande krav på beredningens omfattning anges följande i förarbeten 

till kommunallagen (prop. 2016/17:171 s. 340). Syftet med beredningen är 

att ge fullmäktige ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag för besluten. 

Det är fullmäktige som bestämmer vilka nämnder som ska delta i beredningen 

av ärendena. Urvalet måste dock ske på saklig grund. Styrelsen är alltid den 

sista instansen i beredningsprocessen och ytterst ansvarig för beredningen 

av alla ärenden. Vilken eller vilka nämnder i övrigt som bör delta i bered-

ningen beror på det aktuella ärendet. En nämnd bör i normalfallet alltid få 

yttra sig i ett ärende som berör nämndens verksamhetsområde, detta gäller 

särskilt om nämnden ansvarar för en obligatorisk verksamhet.  

 



  Sida 11 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 

DOM 
 

2194-20 

Avdelning 1  
 
Det är ostridigt att det nu aktuella ärendet berör bygg- och miljönämndens 

verksamhetsområde, i vart fall såtillvida att nämnden fullgör kommunens 

uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enlig lag. Det är också  

uppenbart att ärendet i allt väsentligt gäller hanteringen av en fråga inom 

området för miljö- och hälsoskydd. Det är okänt för förvaltningsrätten om 

ärendet också berör ytterligare nämnders verksamhet. Kommunen har vidare 

inte gjort gällande att ärendet faller inom ramen för kommunstyrelsens 

särskilda kompetensområde. 

 

Eftersom ärendet har beretts endast av kommunstyrelsen och inte även av 

en facknämnd (såvitt framgår i vart fall av bygg- och miljönämnden), har 

beredningen av ärendet inte skett enligt kommunallagens krav. Fullmäktiges 

överklagade beslut har därmed inte kommit till på lagligt sätt och ska 

följaktligen upphävas.   

 

Övrigt 

 
 har i olika avseenden ifrågasatt den allmänna lämpligheten 

hos det överklagade beslutet. Det är inte något förvaltningsrätten ska pröva. 

Han har också pekat på vissa andra omständigheter, som inte har redogjorts 

för i denna dom, vilka inte heller skulle kunna medföra att det överklagade 

beslutet ska upphävas med tillämpning av 10 kap. 8 § kommunallagen.  

 

Sammanfattning 

 
Kommunfullmäktige i Åstorps kommuns beslut den 27 januari 2020, § 21, 

ska alltså upphävas till följd av att ärendet inte har beretts i den omfattning 

kommunallagen kräver och beslutet därmed inte har kommit till på lagligt 

sätt. Bristen gäller att en facknämnd inte har deltagit i beredningen. 

 

 har enligt förvaltningsrätten inte visat att det överklagade 

beslutet ska upphävas även med hänsyn till någon annan brist.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, för Åstorps kommun se bilaga (FR-03),  

för kommunmedlem i Åstorps kommun, se kungörelse. 

 

 

Louise af Klint  

 

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Jan-Inge Ahlfrid och  
Thomas Håkansson deltagit. 
 

Håkan Hall har föredragit målet. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/
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