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KOMMUNSTYRELSEN 
PROTOKOLL 2022-01-12 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen, klockan 18:00-21.14 
Ajournering 19.45-20.02 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Linda Tholén, nämndsekreterare §§ 1-18 
Jonas Jönsson, kommunchef, §§ 1-18 
Anna Falkenstam, ekonomichef, §§ 1-18 
Susann Cardell, näringslivsutvecklare §§ 1-4 
Jörgen Wallin, teknisk chef §§ 4-5 
Ina Andersson, planarkitekt §§ 4-5 
Lina Bengtsson, planarkitekt §§ 4-5 
 

 

Övriga deltagare   
Plats och tid för 

justering 
 
Stationshuset, fredag den 14 januari klockan 14:00  

 
 
 

Sekreterare Linda Tholén §§ 1-18 
  
 
   

Ordförande Ronny Sandberg (S)  
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§ 3  

ORDINARIE 
  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S)         

Vakant         
Richard Ridwall (S) X X X      

SD         
 Vakant          

Anton Holmberg (SD) X X X      
Rolf Lundqvist (SD) X X X      

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

Roger Nielsen (M)         
Paul Ericsson (M) X X  X     

Åsa Holmén (L) X X  X     
Nils-Göran Nilsson (KD) X X  X     

ERSÄTTARE         
S+C+V         

Othman Al Tawalbeh (S)  X X X      
Lennart Fredriksson (S) X X X      
Mikael Mårtensson (S) X X X      

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

SD         
Peter Lindberg (SD) X X X      

Vakant         
Vakant         
Vakant         

M+L+KD         
Martin Sjöström (M)         

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

Totalt 15 13 8 5 0    
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 1 
 
Godkännande av dagordning 
 
Ordförande yrkar på att godkänna dagordningen med följande justering: 

- Ärende 14 ”Beslut om antagande av detaljplan för ÅVC, del av Broby 
14:15” flyttas upp på dagordningen och behandlas som ärende 7. 

 
Jan Karlsson (M) yrkar att lägga till ett ärende gällande ”IT-säkerhet” under 
övriga ärenden. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med ovan justeringar. 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 2 
 
Frågestund för allmänheten 
 
Sammanfattning 
Allmänheten ges tillträde till dagens sammanträde med kommunstyrelsen i 
enlighet med ett beslut från kommunfullmäktige i Åstorp den 31 maj 1999. 
Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor under 15 minuter.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Allmänheten har inte anmält några frågor till dagens sammanträde.   
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 3 
 
Yttrande till Förvaltningsrätten i mål 12873-21  
Dnr KSFD 2021/164 
 
Sammanfattning 
Den 25 oktober 2021 § 173 fattade kommunfullmäktige beslut i ärendet 
”Firmatecknare för Åstorps kommun”. Ärendet har överklagats av 
kommuninvånare och kommunen erhöll en underrättelse från 
Förvaltningsrätten i Malmö den 19 november 2021, att yttra sig skriftligen över 
överklagandet avseende målets sakfrågor. Åstorps kommun begärde anstånd 
och fick detta beviljat till den 14 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 2021-12-01 
Förslag till yttrande i mål 12873-21 
Underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö, 2021-11-19 
Underrättelse om beviljat anstånd, 2021-11-22 
Inkommet överklagande från kommuninvånare med bilagor 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att sända över yttrandet som 
Åstorps kommuns yttrande i mål 12873-21. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Jan Hennicks (-) yrkar avslag på ärendet. 
 
Jan Karlsson (M) yrkar för Åstorpsalliansen (M, L, KD) som ett 
ändringsyrkande att tjänsteskrivelsen ska skrivas av en annan tjänsteman samt 
på ett sätt där det framgår att det förekommer en jävssituation gällande ärendet 
om firmateckning.  
 
Jan Karlsson (M) yrkar i andra hand för Åstorpsalliansen (M, L, KD) avslag på 
ärendet. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Jan Karlssons (M) ändringsyrkande under proposition och 
finner att detta avslås.  
 
Votering - § 3 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

 
Ks § 3, forts 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning: Den som vill avslå 
ändringsyrkandet röstar ”ja” och den som bifaller ändringsyrkandet röstar 
”nej”.  
 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster 
vilket innebär att ändringsyrkandet avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se 
omröstningsbilaga (§ 3). 
 
Propositionsordning, forts. 
Ordförande ställer därefter eget yrkande, med bifallsyrkande från Mikael 
Mårtensson (S) och Peter Lindberg (SD), mot Jan Hennicks (-) avslagsyrkande, 
med bifallsyrkande från Jan Karlsson (M), och finner att ordförandes yrkande 
bifalles.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sända över yttrandet som Åstorps kommuns 
yttrande i mål 12873-21. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras 
(6) Akten 
Förvaltningsrätten i Malmö 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 4 
 
Presentation av näringslivsrankingen 
 
Sammanfattning 
Susann Cardell, näringslivsutvecklare presenterar Åstorps näringslivsranking 
för det lokala företagsklimatet 2021 för kommunstyrelsen. 
 

- Företagarklimatet mäts av de attityder, regler, institutioner och 
kunskaper som möter företagaren i vardagen. Kännetecken för ett bra 
företagsklimat är starkt ägarskap, dialog, attityd, serviceinriktad 
myndighetsutövning samt långsiktighet. Rankingen består av två 
enkäter och en statistikdel. 

- I 2021 års mätning har Åstorps kommun höjt sin ranking med 18 platser 
och är nu på plats 126 i riket (jämfört med 2020 då kommunen var på 
plats 144). Som högst låg kommunen på plats 88 i riket år 2019. 
Höganäs, Staffanstorp och Burlöv ligger bäst till av kommunerna i 
Skåne med plats 5, 6 och 7. 

- Rankingen mäter bland annat kommunens upphandlingar, 
tjänstemännens attityder och dialogen och informationen mellan 
kommunen och företagarna. 

- Undersökningen visar att 42 % av företagarna känner sig påverkade 
negativt av brottslighet och/eller otrygghet. Företagens mest prioriterade 
områden är bättre dialog och minskad brottslighet och ökad trygghet. 
Andra prioriterade områden är snabbare handläggning, ökad förståelse 
och fler bostäder. 

- Kommunen började under hösten 2020 att arbeta för att stärka 
företagsklimaten med målsättningen att förbättra Åstorps position som 
en attraktiv kommun för företagande. Detta har bland annat lett till 
översyn att kommunens kontaktvägar, exempelvis mer handläggning 
och kompetens hos kundtjänst, slopade telefontider hos handläggare 
samt fler företagskontakter. Näringslivsprogrammet håller på att 
uppdateras. 

- Den interna kompetensutvecklingen sker bland annat tillsammans med 
familjen Helsingborg. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 5 
 
Beslut om antagande av detaljplan för ÅVC, del av Broby 14:15  
Dnr KSFD 2018/287  
 
Sammanfattning  
På våren 2019 gav Kommunstyrelsen positivt planbesked för att 
detaljplanelägga en ny plats för återvinningsstation, ÅVC, för del av fastigheten 
Åstorp 14:15. Syftet är att kunna uppföra en ny modern ÅVC som ska kunna 
försörja både Åstorp och Bjuv, som båda har varsin äldre ÅVC som inte längre 
uppfyller önskemålen för en modern ÅVC. Ansökan om planläggning av den 
aktuella platsen har föregåtts av en lokaliseringsutredning som visar att platsen 
är det enda lämpliga mellan Bjuv och Åstorp för en ny kommungemensam 
ÅVC. 
 
En del av platsen är utpekad i Åstorps gällande översiktsplan som kommunalt 
kulturmiljöintresse och en ansökan om arkeologisk utredning gjordes till 
Länsstyrelsen innan detaljplanen ställdes ut på samråd. Under april 2020 var 
förslag till detaljplan utställd för samråd och därefter vidtogs ett arbete med att 
utreda inkomna yttranden. Resultatet av den arkeologiska utredningen kom i 
december 2020, med en utförligare rapport som kom i april 2021, och 
föranledde ingen vidare utgrävning av platsen. Under april 2021 var 
detaljplanen utställd för granskning.  
 
Därefter har en trafikutredning tillkommit, för att närmare utreda 
trafiksituationen som ett genomförande av detaljplanen skulle medföra. 
Utredningen visade att inga vidare åtgärder behövdes för att säkerställa en 
hållbar trafiksituation i enlighet med planförslaget. Med bakgrund i den 
genomgångna processen med samrådsutställning, fördjupade utredningar, 
granskningsutställning samt ytterligare fördjupade utredningar har ett förslag 
till antagandehandlingar för detaljplanen arbetats fram.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-01 § 281 
Tjänsteskrivelse Ina Andersson, daterad 2021-10-18  
Plankarta, daterad 2021-10-18 Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 
2021-10-18  
Granskningsutlåtande, daterat 2012-10-18  
PM Trafikutredning, daterad 2021-08-12  
Rapport 2021:8  
Arkeologisk utredning, daterad 2021-04-23 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 5, forts 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna antagandehandlingarna och föreslå 
Kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan för ÅVC, del av Broby 
14:15, Åstorp. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att ordförandes 
yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
antagandehandlingarna och att anta förslag till detaljplan för ÅVC, del av 
Broby 14:15, Åstorp. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 6 
 
Uppföljning av Intern kontroll plan 2021 Kommunstyrelseförvaltningen 
Dnr KSFD 2021/52 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade om granskningsområden för den egna 
verksamheten den 7 april 2021 utifrån den omarbetade sättet att arbeta med 
intern kontroll utifrån processer. De sex processerna som kontrollerades 2021 
är:  

• Koncernstyrning 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
• Kompetensförsörjning 
• Fordon 
• Styrdokument 
• Avtalshantering 

Resultaten har sammanställts i ett uppföljningsdokument. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 § 290 
Intern kontroll - Uppföljning 2021 KSF 
Tjänsteskrivelse från Jonas Jönsson, kommunchef, 2021-11-30 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen antar uppföljning av intern kontroll 
2021 för Kommunstyrelseförvaltningen.  
 
Åsa Holmén (L) yrkar för Åstorpsalliansen (M, L, KD) att det förtydligas på 
sidan 9 i dokumentet vad som avses med ”den politiska ledningen” avseende att 
det systematiska arbetsmiljöarbetet inte är tillräckligt självklart för den politiska 
ledningen.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Åsa Holméns (L) yrkande under 
proposition och finner att eget yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar uppföljning av intern kontroll för 2021. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Expedieras: Akten (8) 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 7 
 
Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelseförvaltningen  
Dnr KSFD 2021/273 
 
Sammanfattning 
Intern kontroll är ett viktigt ledningsverktyg som bidrar till att säkra att beslut 
vilar på korrekta underlag och som skyddar mot förluster eller förstörelse av 
kommunens tillgångar. Årligen beslutar varje nämnd om en intern kontrollplan 
med en riskbedömning och de processer som ska granskas under året. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 § 292 
Tjänsteskrivelse från Jonas Jönsson, kommunchef, 2021-11-30 
Intern kontroll - Plan 2022 för kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att anta intern kontrollplan 2022 för 
kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Jan Karlsson (M) yrkar att granskningsområdena ”Fordon och styrdokument” 
tas bort till förmån för granskningsområdena ”Mark och exploatering och IT-
säkerhet”. 
 
Nils Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Jan Karlssons (M) yrkande. 
 
Ordförande yrkar bifall till Jan Karlssons (M) yrkande. 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till Jan Karlssons (M) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Jan Karlssons (M) yrkande, med bifallsyrkande från Nils-
Göran Nilsson (KD), Mikael Mårtensson (S) och ordförande under proposition 
och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar intern kontrollplan 2022 för 
kommunstyrelseförvaltningen med ändringen att granskningsområdena 
”Fordon och styrdokument” tas bort till förmån för granskningsområdena 
”Mark och exploatering och IT-säkerhet”. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 8 
 
Ekonomisk månadsuppföljning - November 
Dnr KSFD 2021/86 
 
Sammanfattning 
Efter november månad konstateras att verksamheternas nettokostnader för 
perioden ligger lägre än förbrukningen av budget. Bedömd årsprognos efter 
november månad 2021 uppgår till 60,5 mkr, vilket är 40,9 mkr bättre än budget. 
Ca 45% av investeringsbudgeten har förbrukats och genomförandegraden vid 
årsskiftet bedöms uppgå till ca 58%.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jonas Wallin, Redovisningscontroller, 2021-12-14 
Månadsrapport, 2021-12-14 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter 
november månad 2021. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter november månad 2021. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

 
Ks § 9 
 
Ekonomichefen informerar 
Dnr KSFD 2022/2 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, ekonomichef, informerar om: 

• Den satsning på presentkort som gjordes har fallit ut väl och kommer att 
redovisas för kommunstyrelsen vid kommande sammanträde. 
Ekonomiavdelningen har upprättat rutiner för sådana här satsningar 
framöver.  

• Ekonomichefen informerade om att decemberprognosen för 2022 års 
skatteintäkter avviker starkt positivt från de budgeterade intäkterna. 
Förbättringen avser i princip samtliga skatteposter. Befolkningen i 
kommunen har samtidigt ökat i högre utsträckningen än 
befolkningsprognosen visade, vilket kommer att innebära ökade 
kostnader.  

• Ekonomiavdelningen kommer att lägga ett förslag på fördelning av 
dessa utgifter i kompletteringsbudgeten som behandlas i april i 
kommunfullmäktige. 

• Ekonomichefen har sagt upp sig från sin tjänst i kommunen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 10 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2022/2 
 
Sammanfattning 
Jonas Jönsson, kommunchef, informerar om: 

• Covid-19 läget i Åstorps kommun 
Enligt WHO:s prognos kommer virusvarianten ”omikron” att ha smittat 
hälften av Europas befolkning inom 6-8 veckor. I Åstorps kommun finns 
det smitta i alla verksamheter och det pågår kontinuerligt smittspårning. 
Testkapaciteten i regionen är överbelastad. Kommunens riktlinjer är att om 
anställda har symptom ska man vara hemma tills att man har fått ett 
negativt testresultat för covid. 
Nya restriktioner trädde i kraft idag och koncernledningen diskuterade 
dessa. Restriktionen gällande kortare öppettider för restauranger påverkar 
främst en restaurang i Åstorp där kommunen bedriver tillsyn för att 
kontrollera att restriktionerna efterlevs. En annan restriktion är att man ska 
arbeta hemma om man kan och anställda uppmanas att inte träffa andra 
tjänstemän utanför den egna arbetsplatsen fysiskt för att inte sprida en 
eventuell smitta. Ishallen kommer tills vidare enbart att ta in 50 personer för 
allmänhetens åkning.  
 
• Redovisning gällande Kvidinge förskola 
Ärendet återremitterades i kommunfullmäktige och sedan dess har det 
hållits en medborgardialog gällande var förskolan ska placeras. Ärendet ska 
behandlas på bildningsnämnden i februari. Förvaltningarna har arbetat med 
de punkter som återremissen grundades på och har bland annat presenterat 
tre alternativa platser för förskolans placering utifrån ekonomi och kvalitet 
och dessa förslag är Prästamarken, Söderåsvägen och Klockaregården. Det 
har också arbetats fram en plan för att lösa förskoleplatserna på 
Trollskogens och Fröhusets förskolor.  
  
• Information gällande processen Prästamarken 
Det finns ett tjänstemannabeslut sedan tidigare att detaljplanera för 
Prästamarken sedan hittade man arkeologiska fynd som krävde 
utgrävningar av Länsstyrelsen. Nu är arbetet med att detaljplanera området 
igång igen och plankontoret är ansvariga för denna process som har 
beställts av tekniska kontoret. Det ska tas fram samrådshandlingar och det 
behöver också tas fram plan för trafik och VA.  
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 10, forts. 
 
• Byggnationer  
Ombyggnationerna på Krysset samt mottagningsköket på Rågenskolan är 
avslutade. 

 
Arrangemangshallen - Huvudentreprenaden fortskrider enligt planering och 
en slutbesiktning är bokad vecka 26. Än så länge har parkeringen vid 
ishallen inte asfalterats med hänsyn till vädret men detta kommer att 
färdigställas under våren. Till dess kan parkeringen användas precis som 
tidigare. 
 
Tingdalshallen – En slutbesiktning kommer att genomföras denna vecka 
och under dagen har det hållits ett slutsamråd med byggnadskontoret. 
Verksamheten kan börja brukas så fort slutbesked är färdigt. 
 
Haganässkolan – Ritningar är framtagna och godkända av fackliga 
organisationer och granskningshandlingarna är utskickade innan jul. I 
nuläget arbetar bolaget med att ta fram övriga tekniska beskrivningar. 
 
Förskolor – Arbetet med detaljplanen för förskola i Kvidinge är tills vidare 
pausad i väntan på slutligt beslut gällande placering av förskola. För att lösa 
den akuta bristen pågår arbete för att hitta tillfälliga lösningar. Gällande 
förskolan i Hyllinge är justerade ritningar godkända av verksamheten och 
inlämnade för beslut om bygglov. Det har gjorts avrop av förskolan hos 
Skanska och ett arbete med preliminär tidsplan och upphandling av 
markarbetet är påbörjat. Ett förberedande arbete gällande utemiljön kommer 
göras i samråd med verksamheten under februari 2022. Om allt går enligt 
planerat kan en ny förskola i Hyllinge vara på plats under sommaren 2023. 
 
• Information om hur verksamheten har fungerat under jul och nyår. 
I det stora hela har bemanningen och verksamheten fungerat väl under 
helgerna.  
 
• Information om erbjudande av vaccin i Åstorps kommun 
Koncernledningen tog beslut om att erbjuda och bekosta säsongsinfluensa 
vaccinet för anställda, i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare och hålla nere 
sjuktalen bland personalen. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras: Akten  
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 11 
 
Beslut om igångsättningstillstånd och ställningstagande gällande politisk 
styrgrupp för konceptförskola i Hyllinge 
Dnr KSFD 2021/262 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har beslutat att beställa en ny förskola i Hyllinge med plats 
för 120 barn. Ärendet har bl.a. initierats på grund av att förskolan Galaxen har 
ett tillfälligt bygglov som löper ut 2023. Den nya förskolan medför att Galaxen 
avvecklas, hyreskontraktet för Folkets hus sägs upp och Örtagården tomställs 
initialt för att därefter rivas. Förslaget innebär en ökning med cirka 30 fler 
förskoleplatser i Hyllinge, vilket skapar ett visst utrymme för kommande 
bostadsexploateringar.  
 
En medborgardialog gällande den nya förskolan ägde rum den 13 november 
2021.  
 
För att projektet ska påbörjas behöver kommunstyrelsen fatta beslut om 
igångsättningstillstånd och ta ställning till om en politisk styrgrupp ska inrättas, 
vilket det inte bedöms finns något behov av för projektet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 § 296 
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-11-29 
Beslut från Bildningsnämnden 2021-11-25 § 157 
Beställningsdokument  
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, 2021-10-05 
Inplaceringsförslag för förskola i Hyllinge 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att bevilja igångsättningstillstånd för ny konceptförskola i 
Hyllinge till en utökad hyreskostnad om 300 000 kr/år och en investeringsutgift 
på 40 000 000 kr, samt att inte inrätta en politisk styrgrupp för projektet.  
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande, med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson 
(S) och Peter Lindberg (SD), under proposition och finner att detta bifalles. 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 11, forts. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för ny 
konceptförskola i Hyllinge till en utökad hyreskostnad om 300 000 kr/år och en 
investeringsutgift på 40 000 000 kr, samt att inte inrätta en politisk styrgrupp 
för projektet.  
 
Expedieras 
(8) Akten 
Bildningsnämnden 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 12 
 
Väckt ärende från Roger Nielsen (M) om indexering av industrimark 
Dnr KSFD 2021/179 
 
Sammanfattning 
Roger Nielsen (M) väckte ett övrigt ärende i Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2020-06-17 om prissättning av industrimark i Åstorp. I ärendet förekommer 
följande: ”Industrimarken i Åstorps kommun är en begränsad resurs.” 
Åstorpsalliansen yrkar på att kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag 
som omfattar: 

• Justerad höjd prissättning av industritomter 
• Översyn av subventionering via NSVA vad gäller industritomter 
• Översyn över andra rabatter och dylikt i samband med försäljning av 

industrimark 
• En redovisning av hur mycket mark som finns i Åstorp kommun att 

sälja samt hur taxorna ligger i Helsingborg, Ängelholm och Klippan, 
samt  

Att ärendet redovisas i Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 § 298 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef, 2021-11-22 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01 § 200 
Översyn priser industrimark 
Klippan-Tomtpriser 2021-2025 
Klippan-Karta verksamhetsmark - 4 Övarp Stidsvig 
Klippan-Karta verksamhetsmark - 5 Mölletofta Stidsvig 
Klippan-Karta verksamhetsmark - 6 Ravingatan Klippan 
Klippan-Karta verksamhetsmark - 7 Fabriksvägen Klippan 
Helsingborg- PRIS2021.pdf 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att anse ärendet besvarat med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att ordförandes 
yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser ärendet besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 12, forts. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

 
Ks § 13 
 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 
Dnr KSFD 2021/238 
 
Sammanfattning 
Delegationsordningen klargör vilka beslut som nämnden har uppdragit till 
någon annan att besluta om i nämndens ställe. Ett delegationsbeslut är att alltså 
betrakta som nämndens beslut, och ska återrapporteras till kommunstyrelsen 
enligt angivna rutiner. Delegering av ärenden sker med stöd av 
kommunallagen. För förtroendevalda gäller 6 kap. §§ 37–39, och för anställda 
7 kap. §§ 5–7. Revideringen av delegationsordningen präglas av tillitsbaserad 
styrning, där fler delegationer föreslås för anställda, med tydligare ansvar för 
respektive chef inom sin verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-03 § 256 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-10-28 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 
Rutin för rapportering av delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens tidigare delegationsordning, Dnr KSFD 2013/487 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att 

• Kommunstyrelsen antar ”Delegationsordning för kommunstyrelsen”, 
• Kommunstyrelsens tidigare delegationsordning, Dnr KSFD 2013/487 

upphör därmed att gälla  
• Kommunstyrelsen antar ”Rutin för återrapportering av delegationsbeslut 

till kommunstyrelsen”  
• Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att anpassa delegationsordning 

så att samordning sker med övriga nämnders delegationsordningar 
 
Jan Karlsson (M) yrkar att sidan 5, punkten 22 ”företräda kommunen i 
lantmäteriärenden” ska ha följande delegater: Ekonomichef och teknisk chef 
samt att dessa ska företräda kommunen gemensamt.    
 
Jan Karlsson (M) yrkar att sidan 6, punkten 24 ”Försäljning av mark för 
bebyggelse av en- och tvåfamiljshus” ska ha en beloppsgräns på 1,5 mkr för 
delegat teknisk chef. För försäljningar som uppgår till mer än 1,5 mkr ska 
kommunstyrelsens arbetsutskott vara delegat.  
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 13, forts. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Jan Karlssons (M) båda ändringsyrkanden avseende 
delegationsordningen under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer eget yrkande, med justering för det bifallna 
ändringsyrkandet, under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen antar ”Delegationsordning för kommunstyrelsen med 
ändringen att på sidan 5, punkten 22 ”företräda kommunen i 
lantmäteriärenden” ska ha följande delegater: Ekonomichef och teknisk 
chef samt att dessa ska företräda kommunen gemensamt samt att sidan 
6, punkten 24 ”Försäljning av mark för bebyggelse av en- och 
tvåfamiljshus” ska ha en beloppsgräns på 1,5 mkr för delegat teknisk 
chef. För försäljningar som uppgår till mer än 1,5 mkr ska 
kommunstyrelsens arbetsutskott vara delegat.  

• Kommunstyrelsens tidigare delegationsordning, Dnr KSFD 2013/487 
upphör därmed att gälla  

• Kommunstyrelsen antar ”Rutin för återrapportering av delegationsbeslut 
till kommunstyrelsen”  

• Kommunstyrelseförvaltningen uppdras att anpassa delegationsordning 
så att samordning sker med övriga nämnders delegationsordningar 

 
Expedieras 
(8) Akten 
Kansliavdelningen 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 14 
 
Beslut om godkännande av yttrande, Regionplan för Skåne 2022–2040 
Dnr KSFD 2021/103 
 
Sammanfattning 
Region Skåne har arbetat fram förslag på regionplan för Skåne, som är på 
granskning under perioden 2021-09-23 till 2021-12-31. Under denna period har 
Skånes kommuner och andra berörda möjlighet att lämna synpunkter på planen. 
Åstorps kommun har getts möjlighet att yttra sig och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med övriga kommuner i 
Familjen Helsingborg sammanställt förslag på yttrande, som lyfts för 
godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-01 § 282 
Tjänsteskrivelse Ina Andersson, daterad 2021-11-11. 
Yttrande Familjen Helsingborg Regionplan för Skåne 2022–2040, daterat 2021-
10-07. 
Missiv till granskningsremiss, daterat 2021-09-23. 
Regionplan för Skåne 2022–2040 – Granskningshandling. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna yttrandet som Åstorps kommuns yttrande 
över Regionplan för Skåne 2022–2040. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet som Åstorps kommuns yttrande över 
Regionplan för Skåne 2022–2040. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 15 
 
Delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2021-11-15 – 2021-12-14 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar delegationsärendena till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

25(29) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 16 
 
Anmälningsärenden 
KSFD 2020-10, Göteborg_KR_5235-21_Slutligt_beslut_2021-11-23 
KSFD 2021-142, Styrelseprotokoll NSVA 2021-03-18 
KSFD 2021-142, Styrelseprotokoll NSVA 2021-05-21 
KSFD 2021-142, Styrelseprotokoll NSVA 2021-06-18 
KSFD 2021-142, Styrelseprotokoll NSVA 2021-10-05 
KSFD 2021-142, Styrelseprotokoll NSVA 2021-11-25 
KSFD 2021-36, Fastighetsförteckning Åstorp 113:63 
KSFD 2021-36, Kungörelse samråd Björnås dricksvattensresorvar 
KSFD 2021-36, Planbeskrivning Björnås dricksvattensresorvar 
KSFD 2021-36, Plankarta Björnås dricksvattensresorvar 
KSFD 2021-60, Protokoll från Överförmyndarnämnden 4 K, 2021-12-05 
KSFD 2021-89, Protokoll från NSR Styrelsemöte, 2021-10-14 
KSFD 2021-89, Protokoll från NSR Delegationsmöte, 2021-10-13 
KSFD 2021-89, Protokoll från Vera Park Circularity, 2021-10-14 
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2021-11-15, § 140 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-03 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-17 
Uppföljning av internkontroll 2021 Bildningsnämnden 
Uppföljning av internkontroll 2021 Socialnämnden 
Uppföljning av internkontroll 2021 Räddningsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar anmälningsärendena till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 16 
 
Information från Familjen Helsingborg 
Ordförande Ronny Sandberg (S) informerar om: 

• På senaste styrelsemötet med Familjen Helsingborg var polisen på plats 
och informerade om deras prioriterade arbete med narkotika. 

• Medlemskommunerna diskuterade arbetsmarknadsfrågor och hur vi bäst 
samverkar för att folk ska hamna i egen försörjning. 

• Frågan gällande ”familjedagen” diskuterades och denna är planerad till 
den 24 mars men det är osäkert om denna kan hållas med hänsyn till 
pandemin. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar anmälningsärendena till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

Ks § 17 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) - IT 
säkerhet för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2022/4 
 
Sammanfattning 
Jan Karlsson (M) väcker ett ärende gällande IT säkerhet i Åstorps kommun.  
 
Med anledning av IT- attacken mot en annan kommun önskar Åstorpsalliansen 
att få en redovisning över vilka åtgärder kommunen vidtagit i de olika 
förvaltningarna för att vara bättre skyddade mot IT attacker samt att försöka 
starta ett samarbete över kommungränserna eller med SKR för att samverka 
arbetet. Alliansen ser följande åtgärder som kan vidtas för att uppnå syftet, 
exempelvis Back-up körningar i system och utbildningar för personal.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
(2) Akten 
Kommunchef 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

 
 
Ks § 18 
 
Övriga ärenden – Väckt fråga från Jan Hennicks (-) – Information från 
BRÅ 
 
Sammanfattning 
Jan Hennicks (-) framför att han önskar att kommunstyrelsen får en redovisning 
från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) vid kommande sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
En redovisning från BRÅ ska presenteras på kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde. 
 
Expedieras 
(2) Akten 
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PROTOKOLL 
2022-01-12 

 
PROTOKOLLSBILAGOR 

1. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 3 
 



Reservation  
 
Yttrande i Mål nr 12873-21 till Förvaltningsrätten avseende överklagan av 
Firmatecknare för Åstorps kommun.  
 
Reservation till förmån för eget yrkande. Åstorpsalliansen yrkade att  
utifrån det överklagade ärendet att tjänsteskrivelsen skulle ändras 
utifrån utgångspunkten att en jävsituation råder. 
Fullmäktigeledamot Murat Özbalci skall anses vara jävig utifrån 
att han deltog i ärendet om ett beslut om kommunens 
firmatecknare, där hans bror Merih Özbalci är firmatecknare 
utifrån sin tjänstemannaroll som kanslichef. 
 
Då vårt ändringsyrkande föll valde vi att avslå ärendet. Vi 
reserverar mot beslutet.  
 
Åstorp 220113 
För Åstorpsalliansen 
 
Paul Ericsson (M) Åsa Holmén (L)    
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