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KOMMUNSTYRELSEN 
PROTOKOLL 2022-04-06 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen, klockan 18:00 – 21:50 
Ajournering 18:07 – 18:18, 19:46 – 20:02 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Amer Lukac, nämndsekreterare §§ 60 – 81 
Jonas Jönsson, kommunchef, §§ 60 – 81 
Jörgen Wallin, teknisk chef, §§ 60 – 81 
Mikael Fors, VD BFAB, §§ 60 – 63 
Fredrik Paulsson, utvecklingsstrateg, §§ 69 – 70 
Jonas Wallin, redovisningsekonom, §§  69 – 71 
Merih Özbalci, kanslichef, §§ 69 – 81 
 

 

Övriga deltagare   
Plats och tid för 

justering 
 
Stationshuset, måndagen 11 april klockan 16:00  

 
 
 

Sekreterare Amer Lukac  
  
 
   

Ordförande Ronny Sandberg (S)  
  

 

(1) Justerande Mikael Mårtensson (S)  
  

 
 

 

(2) Justerande Roger Nielsen (M)  

 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 65 A § 65 B 

ORDINARIE 
  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant ---        
Tina Christensen (S) ---        

Vakant ---        
Richard Ridwall (S) X X X   X   

SD         
 Vakant          

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

Othman Al Tawalbeh (S)  §§ 60 – 81         
Lennart Fredriksson (S) ---        
Mikael Mårtensson (S) X X X   X   

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

SD         
Peter Lindberg (SD) X X X   X   

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

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

Totalt 14 13 7 6  7 6  
 

Votering 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 66 A § 66 B 

ORDINARIE 
  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant ---        
Tina Christensen (S) ---        

Vakant ---        
Richard Ridwall (S) X X X   X   

SD         
 Vakant          

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

Othman Al Tawalbeh (S)  §§ 60 – 81        
Lennart Fredriksson (S) ---        
Mikael Mårtensson (S) X X X   X   

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

SD         
Peter Lindberg (SD) X X X   X   

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

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

Totalt 14 13 7 6  7 6  
 

Votering 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 67 A § 67 B 

ORDINARIE 
  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant ---        
Tina Christensen (S) ---        

Vakant ---        
Richard Ridwall (S) X X X   X   

SD         
 Vakant          

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

Othman Al Tawalbeh (S)  §§ 60 – 81        
Lennart Fredriksson (S) ---        
Mikael Mårtensson (S) X X X   X   

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

SD         
Peter Lindberg (SD) X X X   X   

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

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

Totalt 14 13 7 6  7 6  
 

Votering 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 68 A § 68 B 

ORDINARIE 
  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant ---        
Tina Christensen (S) ---        

Vakant ---        
Richard Ridwall (S) X X X   X   

SD         
 Vakant          

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

Othman Al Tawalbeh (S)  §§ 60 – 81        
Lennart Fredriksson (S) ---        
Mikael Mårtensson (S) X X X   X   

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

SD         
Peter Lindberg (SD) X X X   X   

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

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

Totalt 14 13 7 6  7 6  
 
 

Votering 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 70  

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) X X  X     
Paul Ericsson (M) X X  X     

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

Othman Al Tawalbeh (S)  §§ 60 – 81        
Lennart Fredriksson (S) ---        
Mikael Mårtensson (S) X X X      

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

SD         
Peter Lindberg (SD) X X   X    

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

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

Totalt 14 13 4 6 3    
 
 

Votering 



Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Ks § 60  Godkännande av dagordning ..................................................................... 8 
Ks § 61  Frågestund för allmänheten ....................................................................... 9 
Ks § 62  Yttrande över granskning av kommunens krisledningshantering av Covid-

19 ............................................................................................................. 10 
Ks § 63  Kommunchefen informerar ...................................................................... 11 
Ks § 64  Väckt ärende av Åsa Holmén (L) angående Prästamarken ..................... 12 
Ks § 65  Väckt ärende av Roger Nielsen (M) och Åsa Holmén (L) om uppföljning 

av kommunstyrelsens internbudget för 2020 .......................................... 13 
Ks § 66  Väckt ärende av Roger Nielsen (M) om väntsal ...................................... 15 
Ks § 67  Väckt ärende av Åsa Holmén (L) om väntsal .......................................... 17 
Ks § 68  Väckt ärende av Paul Ericsson (M) om väntsal ....................................... 19 
Ks § 69  Årsredovisning 2021 Åstorps kommun och koncern............................... 21 
Ks § 70  Kompletteringsbudget 2022 ..................................................................... 22 
Ks § 71  Månadsuppföljning efter februari ............................................................ 24 
Ks § 72  Rapportering av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag ......... 25 
Ks § 73  Ansökan om bidrag för Torparedagarna 2022 ......................................... 27 
Ks § 74  Beställning av nybyggnation av Kvidinge förskola ................................. 28 
Ks § 75  Motion (M, L, KD) - Framtagande och presentation av en översikt av 

samtliga de förbund, samverkan etc. som Åstorps kommun deltar i ....... 30 
Ks § 76  Fyllnadsval – Val av ersättare till kommunala pensionärsrådet .............. 32 
Ks § 77  Anmälningsärenden ................................................................................. 33 
Ks § 78  Delegationsärenden .................................................................................. 34 
Ks § 79  Övriga ärenden – Väckt ärende av Åsa Holmén (L) om 

medborgardialoger ................................................................................... 35 
Ks § 80  Övriga ärenden – Väckt ärende av Åsa Holmén (L) om kommunalt VA på 

landsbygden ............................................................................................. 36 
Ks § 81  Övriga ärenden – Roger Nielsen (M) väcker ett övrigt ärende om Väntsal

 ................................................................................................................. 37 
PROTOKOLLSBILAGOR .................................................................................... 38 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 60 
 
Godkännande av dagordning 
Ordförande yrkar på att godkänna dagordningen med följande justering: 
Följande ärenden utgår: 

• Frågor till- och från råden 
• Information från Familjen Helsingborg 

 
Roger Nielsen (M) yrkar på att väcka ett ärende gällande Väntsal. 
 
Åsa Holmén (L) väcker ett övrigt ärende gällande ”kommunalt VA på 
landsbygden” samt ett övrigt ärende om ”medborgardialoger”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med ovan justeringar. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 61 
 
Frågestund för allmänheten 
 
Sammanfattning 
Allmänheten ges tillträde till dagens sammanträde med kommunstyrelsen i 
enlighet med ett beslut från kommunfullmäktige i Åstorp den 31 maj 1999. 
Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor under 15 minuter.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Då allmänhet finns på plats ajourneras mötet för att besvara eventuella frågor. 
 
Expedieras 
Akten 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 62 
 
Yttrande över granskning av kommunens krisledningshantering av Covid-
19  
Dnr KSFD 2022/38 
 
Sammanfattning 
En granskning har genomförts av KPMG på uppdrag av kommunens revisorer. 
Granskningen gäller kommunens krisledning under Covid-19 pandemin. De 
aspekter som varit i fokus för granskningen har varit följande. För det första, 
hur planerad och förberedd krisledning och krisberedskapsarbetet har varit. Här 
konstaterar granskningen bland annat att planer för att hantera kriser behöver 
utvecklas och tydligare avspegla kommunens viljeinriktning inom området. För 
det andra, hur kris- och beredskapsorganisationen varit utformad. Granskningen 
visar bland annat att vissa delar av krisorganisationen inte aktiverats och att 
tydligheten i roller och ansvar i krisorganisationen behöver öka, exempelvis 
relationen mellan den centrala krisledningen och förvaltningarnas krisledning. 
Det har också funnits en del utmaningar när det gäller kommunikationen både 
inom kommunen och mellan kommunen och externa aktörer. Slutligen berörs 
samverkan både intern och externt. Man konstaterar att samverkan internt i 
allmänhet fungerat men att mer stöd från central ledningsnivå efterfrågats av 
förvaltningarna. I de flesta fall har man fått tillräckligt stöd och vägledning från 
externa aktörer även om det tidvis har varit svårt att ibland tolka och få 
tydlighet i riktlinjer och beslut från dessa aktörer.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Magnus Kaiser, kris- och säkerhetssamordnare 2022-03-16. 
Missiv - Granskning av kommunens krisledningshantering av Covid-19  
Granskning av kommunens krisledningshantering av Covid-19  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att Kommunstyrelsen ställer sig bakom tjänsteskrivelsen 
och översänder den som sitt yttrande till revisonen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom tjänsteskrivelsen och översänder den som 
sitt yttrande till revisonen. 
 
Expedieras 
Akten  
Kommunrevisionen 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 63 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2022/2 
 
Sammanfattning 

• Mikael Fors, VD för BFAB informerar om statusen för byggnationerna i 
kommunen.  

• Information om kommunens beredskapsplanering med anledning av 
kriget i Ukraina. 

• Rekrytering 
o Annons publicerad gällande ny HR-chef, intervjuer planeras till 

den 29 april.  
o Intervjuer har hållits för ekonomichefstjänsten, en person ska 

intervjuas sista gång på måndag den 11 april. Därefter sker 
referenstagning.  

• Ny tjänst inom kris- och säkerhetsområdet, en operativ tjänst som 
kommer arbeta med BRÅ och med kris- och krigsarbete. Finansiering 
inom tjänsten är budgeterad 50 % inom BRÅ och statlig finansiering 
genom MSB. 

• Diskussion kring avtalet med den gemensamma 
upphandlingsorganisationen inom 4K. Örkelljunga önskar ansluta sig 
till samarbetet, vilket kommer stärka upp organisationen.  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 64 
 
Väckt ärende av Åsa Holmén (L) angående Prästamarken  
KSFD 2021/220 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) har väckt två ärenden om detaljplanearbetet för Prästamarken i 
Kvidinge. I ärendet framkommer följande: 
Beslutet om att bygga villor och förskola på Prästamarken fattades i total 
enighet redan 2012 genom antagen Översiktsplan. Jordbruksmarken köptes in 
2017 på våren och beslut om detalj planläggning kom strax därefter. Den 4 
oktober 2017 beslutade Kommunstyrelsen om planbesked för Kvidinge 
nordväst, markområdet mellan Kvidinge station och naturreservat 
Prästamarken. Sedan en tid tillbaka pågår arbetet med detaljplan på området 
mellan Kvidinge station och Prästamarken naturreservat, där planen är att 
utöver bostäder inrätta en ny förskola. Utifrån beslut i Kommunstyrelsens 
internbudget 2019 och 2020 initierades nödvändig planläggning och VA-
utredning för Prästamarken. Vi efterlyser besked kring process, ärendegång 
och tidsplan för område Prästmarken.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 § 54 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef, 2022-02-24 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-10-06 § 189 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att besluta att anse det väckta ärendet besvarat med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
  
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens anser det väckta ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Protokollsanteckning 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning (se protokollsbilagor i slutet av protokollet). 
 
Expedieras: Akten 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 65 
 
Väckt ärende av Roger Nielsen (M) och Åsa Holmén (L) om uppföljning av 
kommunstyrelsens internbudget för 2020 
Dnr KSFD 2020/296 
 
Sammanfattning 
Sedan ärendet väcktes i internbudgeten har arbetet med att få fram en väntsal 
fortskridits. Olika tänkbara lösningar har presenterats, där bl. a. skyddsrummet 
väster om stationen funnits som tanke till väntsal. Det bedömdes att kostnaden 
för ombyggnad skulle bli för hög, samt att den ligger på ”fel” sida av 
övergången av järnvägen. Detta föranledde att tekniska kontoret fått i uppdrag 
att installera en ta fram en preliminär väntsal. Tekniska kontoret ansökte om 
bygglov för en preliminär/tillfällig väntsal, vilket avslagits av bygg- och 
miljönämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 § 56 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef, 2022-02-24 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2020-09-02 § 213 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att besluta att anse det väckta ärendet besvarat med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på i första hand att återremittera ärendet för att 
tydligare svara på de frågor som finns i ärendet. 
Roger Nielsen (M) yrkar i andra hand avslag på ärendet. 
 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till Roger Nielsens yrkanden. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens yrkanden.  
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkanden 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
  
Proposition 
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) återremissyrkande med bifallsyrkanden 
från Paul Ericsson (M), Nils-Göran Nilsson (KD) och Åsa Holmén (L) mot att 
avgöra ärendet på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras på 
sammanträdet. 
 
Votering - § 65 A 
Roger Nielsen (M) begär votering. 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 65, forts 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller att 
ärendet ska avgöras under sammanträdet röstar Ja. Den som bifaller 
återremissyrkandet röstar Nej. 
 
Voteringen genomförs 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 (§ 65 A). 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
och Peter Lindberg (SD) mot Roger Nielsens avslagsyrkande med 
bifallsyrkande från Paul Ericsson (M), Nils-Göran Nilsson (KD) och Åsa 
Holmén (L) under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Votering - § 65 B 
Jan Hennicks (-) begär votering. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller 
ordförandes yrkande Ja. Den som bifaller Roger Nielsens avslagsyrkande röstar 
Nej. 
 
Voteringen genomförs och utfaller med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster, vilket 
innebär att ordförandes yrkande bifalles. För att se hur ledamöterna röstat, se 
omröstningsbilaga (§ 65 B). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens anser det väckta ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet). 
 
Expedieras 
(8) Akten 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 66 
 
Väckt ärende av Roger Nielsen (M) om väntsal 
Dnr KSFD 2020/409 
 
Sammanfattning 
Sedan ärendet väcktes i internbudgeten har arbetet med att få fram en väntsal 
fortskridits. Olika tänkbara lösningar har presenterats, där bl. a. skyddsrummet 
väster om stationen funnits som tanke till väntsal. Det bedömdes att kostnaden 
för ombyggnad skulle bli för hög, samt att den ligger på ”fel” sida av 
övergången av järnvägen. Detta föranledde att tekniska kontoret fått i uppdrag 
att installera en ta fram en preliminär väntsal. Tekniska kontoret ansökte om 
bygglov för en preliminär/tillfällig väntsal, vilket avslagits av bygg- och 
miljönämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 § 57 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef, 2022-02-24 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2020-11-25 § 296 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att besluta att anse det väckta ärendet besvarat med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på i första hand att återremittera ärendet för att 
tydligare svara på de frågor som finns i ärendet. 
Roger Nielsen (M) yrkar i andra hand avslag på ärendet. 
 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till Roger Nielsens yrkanden. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens yrkanden.  
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkanden 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
  
Proposition 
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) återremissyrkande med bifallsyrkanden 
från Paul Ericsson (M), Nils-Göran Nilsson (KD) och Åsa Holmén (L) mot att 
avgöra ärendet på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras på 
sammanträdet. 
 
Votering - § 66 A 
Roger Nielsen (M) begär votering. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

16(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 66, forts 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller att 
ärendet ska avgöras under sammanträdet röstar Ja. Den som bifaller 
återremissyrkandet röstar Nej. 
 
Voteringen genomförs 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 (§ 66A). 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
och Peter Lindberg (SD) mot Roger Nielsens avslagsyrkande med 
bifallsyrkande från Paul Ericsson (M), Nils-Göran Nilsson (KD) och Åsa 
Holmén (L) under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Votering - § 66 B 
Jan Hennicks (-) begär votering. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller 
ordförandes yrkande Ja. Den som bifaller Roger Nielsens avslagsyrkande röstar 
Nej. 
 
Voteringen genomförs och utfaller med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster, vilket 
innebär att ordförandes yrkande bifalles. För att se hur ledamöterna röstat, se 
omröstningsbilaga (§ 66 B). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens anser det väckta ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet). 
 
Expedieras 
(8) Akten 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 67 
 
Väckt ärende av Åsa Holmén (L) om väntsal 
Dnr KSFD 2022/26 
 
Sammanfattning 
Sedan ärendet väcktes i internbudgeten har arbetet med att få fram en väntsal 
fortskridits. Olika tänkbara lösningar har presenterats, där bl. a. skyddsrummet 
väster om stationen funnits som tanke till väntsal. Det bedömdes att kostnaden 
för ombyggnad skulle bli för hög, samt att den ligger på ”fel” sida av 
övergången av järnvägen. Detta föranledde att tekniska kontoret fått i uppdrag 
att installera en ta fram en preliminär väntsal. Tekniska kontoret ansökte om 
bygglov för en preliminär/tillfällig väntsal, vilket avslagits av bygg- och 
miljönämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 § 58 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef, 2022-02-24 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-02-02 § 41 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att besluta att anse det väckta ärendet besvarat med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på i första hand att återremittera ärendet för att 
tydligare svara på de frågor som finns i ärendet. 
Roger Nielsen (M) yrkar i andra hand avslag på ärendet. 
 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till Roger Nielsens yrkanden. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens yrkanden.  
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkanden 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
  
Proposition 
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) återremissyrkande med bifallsyrkanden 
från Paul Ericsson (M), Nils-Göran Nilsson (KD) och Åsa Holmén (L) mot att 
avgöra ärendet på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras på 
sammanträdet. 
 
Votering - § 67 A 
Roger Nielsen (M) begär votering. 
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18(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 67, forts 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller att 
ärendet ska avgöras under sammanträdet röstar Ja. Den som bifaller 
återremissyrkandet röstar Nej. 
 
Voteringen genomförs 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 (§ 67A). 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
och Peter Lindberg (SD) mot Roger Nielsens avslagsyrkande med 
bifallsyrkande från Paul Ericsson (M), Nils-Göran Nilsson (KD) och Åsa 
Holmén (L) under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Votering - § 67 B 
Jan Hennicks (-) begär votering. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller 
ordförandes yrkande Ja. Den som bifaller Roger Nielsens avslagsyrkande röstar 
Nej. 
 
Voteringen genomförs och utfaller med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster, vilket 
innebär att ordförandes yrkande bifalles. För att se hur ledamöterna röstat, se 
omröstningsbilaga (§ 67 B). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens anser det väckta ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet). 
 
Expedieras 
(8) Akten 



Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 68 
 
Väckt ärende av Paul Ericsson (M) om väntsal 
Dnr KSFD 2021/269 
 
Sammanfattning 
Sedan ärendet väcktes i internbudgeten har arbetet med att få fram en väntsal 
fortskridits. Olika tänkbara lösningar har presenterats, där bl. a. skyddsrummet 
väster om stationen funnits som tanke till väntsal. Det bedömdes att kostnaden 
för ombyggnad skulle bli för hög, samt att den ligger på ”fel” sida av 
övergången av järnvägen. Detta föranledde att tekniska kontoret fått i uppdrag 
att installera en ta fram en preliminär väntsal. Tekniska kontoret ansökte om 
bygglov för en preliminär/tillfällig väntsal, vilket avslagits av bygg- och 
miljönämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 § 59 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef, 2022-02-24 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-11-24 § 237 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att besluta att anse det väckta ärendet besvarat med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på i första hand att återremittera ärendet för att 
tydligare svara på de frågor som finns i ärendet. 
Roger Nielsen (M) yrkar i andra hand avslag på ärendet. 
 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till Roger Nielsens yrkanden. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens yrkanden.  
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkanden 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
  
Proposition 
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) återremissyrkande med bifallsyrkanden 
från Paul Ericsson (M), Nils-Göran Nilsson (KD) och Åsa Holmén (L) mot att 
avgöra ärendet på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras på 
sammanträdet. 
 
Votering - § 68 A 
Roger Nielsen (M) begär votering. 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 68, forts 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller att 
ärendet ska avgöras under sammanträdet röstar Ja. Den som bifaller 
återremissyrkandet röstar Nej. 
 
Voteringen genomförs 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 (§ 68 A). 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
och Peter Lindberg (SD) mot Roger Nielsens avslagsyrkande med 
bifallsyrkande från Paul Ericsson (M), Nils-Göran Nilsson (KD) och Åsa 
Holmén (L) under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Votering - § 68 B 
Jan Hennicks (-) begär votering. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller 
ordförandes yrkande Ja. Den som bifaller Roger Nielsens avslagsyrkande röstar 
Nej. 
 
Voteringen genomförs och utfaller med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster, vilket 
innebär att ordförandes yrkande bifalles. För att se hur ledamöterna röstat, se 
omröstningsbilaga (§ 68 B). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens anser det väckta ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet). 
 
Expedieras 
(8) Akten 



Kommunstyrelsen 
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21(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 69 
 
Årsredovisning 2021 Åstorps kommun och koncern 
Dnr KSFD 2022/50 
 
Sammanfattning 
Föreligger Årsredovisning 2021 Åstorps kommun och koncern.  
Föreligger särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 § 62 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2022-03-08. 
Årsredovisning 2021 inklusive särredovisning av vatten- och 
avloppsverksamheten 2021 (v2) 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

• Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Åstorps kommun och 
koncern hade god ekonomisk hushållning 2021. 

• Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten 2021. 
• Redaktionella justeringar får göras i underlaget. 

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

• Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Åstorps kommun och 
koncern hade god ekonomisk hushållning 2021. 

• Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten 2021. 
• Redaktionella justeringar får göras i underlaget. 

 
Protokollsanteckning 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning (se protokollsbilagor i slutet av protokollet). 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 70 
 
Kompletteringsbudget 2022 
Dnr KSFD 2022/56 
 
Sammanfattning 
Föreliggande kompletteringsbudget består av  

- överföringar av investeringsmedel per projekt från 2021 till 2022. 
- ändrad bedömning av investeringsbehov per projekt 2022 avseende 

belopp eller när i tid investeringen bedöms genomföras. 
- revidering av budget för skatteintäkter med anledning av SKR:s 

skatteprognos per februari för att möta ökade demografiska behov och 
föreliggande kris med anledning av Rysslands krig i Ukraina. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 § 63 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Anna Falkenstam  
Bilaga 1, kompletteringsbudget investeringar 2022, 2022-03-09 
Bilaga 2, kompletteringsbudget investeringar detalj 2022, 2022-03-09  
Budget 2022, VA-investeringar 
Sammanställning investeringar 2022 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

• Kompletteringsbudget för investeringar 2022 godkänns med en total 
förändring av investeringsmedel 2022 om -5 736 tkr i enlighet med 
förslag i bilaga 1 och bilaga 2. 

• Kompletteringsbudget för driftposter 2022 godkänns med en intäktspost 
avseende skatteintäkter om 20 000 tkr och en ökad finanspost om 20 
000 tkr för demografiska kostnader och behov. 

 
Roger Nielsen (M) yrkar på att kompletteringsbudget för driftposter 2022 
godkänns med en intäktspost avseende skatteintäkter om 20 000 tkr och en 
ökad finanspost om 18 000 tkr för demografiska kostnader och behov, samt 
2 000 tkr för att stärka upp inom Samhällsbyggnadsförvaltningen avseende att 
förkorta handläggningstider. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Anton Holmberg (SD) deltar inte i beslut. 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 70, forts 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens (M) yrkande med 
bifallsyrkande från Nils-Göran Nilsson (KD) och Åsa Holmén (L) under 
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Votering 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller 
ordförandes yrkande Ja. Den som bifaller Roger Nielsens ändringsyrkande 
röstar Nej. 
 
Voteringen genomförs och utfaller med 4 Ja-röster, 6 Nej-röster och 3 som 
avstår ifrån att delta i omröstningen, vilket innebär att Roger Nielsens (M) 
yrkande bifalles. För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 70). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

• Kompletteringsbudget för investeringar 2022 godkänns med en total 
förändring av investeringsmedel 2022 om -5 736 tkr i enlighet med 
förslag i bilaga 1 och bilaga 2. 

• kompletteringsbudget för driftposter 2022 godkänns med en intäktspost 
avseende skatteintäkter om 20 000 tkr och en ökad finanspost om 18 
000 tkr för demografiska kostnader och behov, samt 2 000 tkr för att 
stärka upp inom Samhällsbyggnadsförvaltningen avseende att förkorta 
handläggningstider. 

 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 71 
 
Månadsuppföljning efter februari 
Dnr KSFD 2022/60 
 
Sammanfattning 
Efter februari månad konstateras att verksamheternas nettokostnader för 
perioden ligger i paritet med budget. Bedömd årsprognos efter februari månad 
2022 uppgår till 65,7 mkr, vilket är 45,0 mkr bättre än budget. Fullmäktige 
förväntas fatta beslut om kompletteringsbudget i april. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jonas Wallin, Redovisningscontroller, 2022-03-15 
Månadsrapport efter februari, 2022-03-15 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna bedömd årsprognos efter februari månad 
2022. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter februari månad 2022. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 72 
 
Rapportering av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag 
Dnr KSFD 2022/53 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige två gånger 
om året få redovisat vilka motioner och medborgarförslag som ej är 
färdigberedda. Redovisningen ska ske på kommunfullmäktige i april och 
oktober månad. En motion eller medborgarförslag ska om möjligt beredas på 
sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Om motionen eller medborgarförslaget inte kan 
avslutas inom ett år, ska fullmäktige få redovisat anledningen till att 
beredningen inte är gjord i tid och vad som i övrigt framkommit i beredningen. 
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning. 
 
Redovisningen är uppdelad på antal motioner som ej är färdigberedda, antal 
motioner där politisk hantering är påbörjad samt status för bifallna motioner 
som ska verkställas. Redovisningen är gjord efter de förhållanden som rådde 
2022-02-28. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 § 65 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare 2022-03-08. 
Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag per 2022-02-
28. 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

• Att avskriva motion (SD) ”Gemensamt handlingsprogram vid olyckor 
och tragedier”, och 

• Att avskriva motion (M, L, KD) ”Framtagande av en mall för 
redovisning av investeringar i fastigheter både vid köp och försäljning” 
från vidare beredning då dessa motioner redan är verkställda genom 
andra beslut. 

• att godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner och 
medborgarförslag per 2022-02-28. 

 
Roger Nielsen (M) yrkar på att inte avskriva motion (M, L, KD) ”Framtagande 
av en mall för redovisning av investeringar i fastigheter både vid köp och 
försäljning” från vidare beredning. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.  
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 72, forts 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes 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 Holmén (L) under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

• Att avskriva motion (SD) ”Gemensamt handlingsprogram vid olyckor 
och tragedier”, och 

• Att avskriva motion (M, L, KD) ”Framtagande av en mall för 
redovisning av investeringar i fastigheter både vid köp och försäljning” 
från vidare beredning då dessa motioner redan är verkställda genom 
andra beslut. 

• att godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner och 
medborgarförslag per 2022-02-28. 

 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig till förmån för Roger Nielsens (M) 
yrkande. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 73 
 
Ansökan om bidrag för Torparedagarna 2022 
Dnr KSFD 2022/52 
 
Sammanfattning 
Björnekulla BK arrangerar Torparedagarna den 1 – 3 juli 2022 i Åstorp.  
De ansöker bidrag till arrangemanget för kostnader inom scen, artistarvoden, 
toaletter, el och el-centraler med mera.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 § 66 
Tjänsteskrivelse Susann Cardell 2022-03-01 
Ansökan om bidrag för Torparedagarna i Åstorp 2022; Björnekulla BK 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att bevilja Björnekulla BK bidrag för Torparedagarna 
2022 om 120 000 kronor genom anspråkstagande av kommunstyrelsens 
förfogandemedel. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Åsa Holmén (L), Peter 
Lindberg (SD), Roger Nielsen (M), Mikael Mårtensson (S) och Annica Vink 
(C) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Björnekulla BK bidrag för Torparedagarna 2022 om 
120 000 kronor genom anspråkstagande av kommunstyrelsens 
förfogandemedel. 
 
Expedieras 
Akten 
Björnekulla BK 
Ekonomiavdelningen 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

28(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 74 
 
Beställning av nybyggnation av Kvidinge förskola 
Dnr KSFD 2021/160 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden beslutade den 23 juni 2021 § 98, att beställa en ny 
konceptförskola i Kvidinge. Ärendet återremitterades sedan av 
kommunfullmäktige den 27 september 2021 § 156. Bildningsnämnden 
behandlade därefter ärendet på nytt den 22 februari 2022 § 14, då de beslutade 
att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att placera en ny förskola 
i Kvidinge belägen på Prästamarken samt att en tillfällig förskola med nya 
hyrda moduler som kan stå på plats inom åtta månader från fullmäktiges beslut, 
placeras i Kvidinge belägen inom Prästamarken. Vidare beslutade 
bildningsnämnden att budget för tillfällig lokallösning inarbetas i budget 2023-
2025, alternativt via omfördelning av medel beroende på lösning. 
 
Hyreseffekter finns i budget 2022-2024 från och med 2023 för den permanenta 
förskolan, medan hyreseffekt för den tillfälliga lokallösningen behöver 
inarbetas i budget 2023-2025.   
 
När beslut om lokalisering av konceptförskolan är fattat hanterar 
bildningsnämnden i enlighet med lokalförsörjningsprocessen 
beställningsärendet av den permanenta förskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-06 § 76 
Tjänsteskrivelse från Lokalstrateg, 2022-03-22  
Bildningsnämndens beslut den 22 februari 2022 § 14 
Tjänsteskrivelse Bildningsnämnden, Beställning av nybyggnation av Kvidinge 
förskola, daterad den 2 februari 2022  
Sammanställning synpunkter under medborgardialog den 27 november 2021 i 
Kvidinge, daterat den 1 februari 2022 
Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2021 §156  
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
att en tillfällig förskola med nya hyrda moduler med plats för 40 barn och som 
kan stå på plats inom åtta månader från fullmäktiges beslut beställs via BFAB 
och placeras på Prästamarken till en investeringskostnad för BFAB på 5 300 
000 kr och en hyreseffekt på 2 000 000 kr/år.  
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

29(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 74, forts 
 
att den permanenta konceptförskolan placeras på Prästamarken enligt senare 
beställningsskrivelse från Bildningsnämnden.  
att budget för konceptförskolan justeras i samband med budget 2023-2025 
samt att budget för modulförskolan inarbetas i budget 2023-2025. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Nils-Göran Nilsson 
(KD) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
att en tillfällig förskola med nya hyrda moduler med plats för 40 barn och som 
kan stå på plats inom åtta månader från fullmäktiges beslut beställs via BFAB 
och placeras på Prästamarken till en investeringskostnad för BFAB på 5 300 
000 kr och en hyreseffekt på 2 000 000 kr/år.  
 
att den permanenta konceptförskolan placeras på Prästamarken enligt senare 
beställningsskrivelse från Bildningsnämnden.  
 
att budget för konceptförskolan justeras i samband med budget 2023-2025 
samt att budget för modulförskolan inarbetas i budget 2023-2025. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

30(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 75 
 
Motion (M, L, KD) - Framtagande och presentation av en översikt av 
samtliga de förbund, samverkan etc. som Åstorps kommun deltar i 
Dnr KSFD 2019/276 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) har 
inkommit med en motion för Åstorpsalliansen om framtagande och 
presentation av en översikt av samtliga de förbund, samverkan etc. som Åstorps 
kommun deltar i. 
Motionen har följande yrkanden: 

• En kartläggning och sammanställning av samtliga 
intresseorganisationer, samarbetsavtal etc mellan kommuner etc som 
Åstorps kommun deltar i. 

• Både investeringen i ekonomiska termer (kr) samt tidsåtgång i 
personella resurser ska redovisas. 

• Vilka fördelar, nytta som respektive förening/samfund tillför ska 
redovisas skriftligen. 

• Förslag från tjänstemän på åtgärd om det visar sig att överlappningar 
föreligger eller att nyttan i förhållande till insats anses för låg 

 
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08 för att 
komplettera informationen i tjänsteskrivelsen. Efter överenskommelse med 
motionsställarna, har motionsvaret begränsats till att redogöra enbart för de 
former av samverkan som kommunen betalar en avgift för. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 § 68 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, 2022-01-19 
Sammanställning över kostnad för samverkan avseende budgetår 2020 
Protokoll Kommunfullmäktige, 2019-09-30, § 143 
Motion från (M, L, KD) - Framtagande och presentation av en översikt av 
samtliga de förbund, samverkan etc. som Åstorps kommun deltar i, 2019-09-30 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

31(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 75, forts 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
  



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

32(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 76 
 
Fyllnadsval – Val av ersättare till kommunala pensionärsrådet 
 
Sammanfattning 
Efter en avsägelse från Ulf Lundh har SPF Klinten begärt att Rolf Svensson ska 
väljas in till ny ersättare i kommunala pensionärsrådet. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna förslaget att välja in Rolf Svensson, SPF 
Klinten till ersättare i pensionärsrådet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner förslaget att välja in Rolf Svensson, SPF Klinten, till ersättare i 
pensionärsrådet. 
 
Expedieras 
Akten 
KPR 
 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

33(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 77 
 
Anmälningsärenden 
 
KSFD 2022/50, Dom 2022-03-31 från Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 
5262–21 avseende överklagat Kommunfullmäktigebeslut 26 april 2021, § 43. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
KSFD 2022/54, Information från Länsstyrelsen - Att informera allmänheten 
enligt Sevesolagen 
 
KSFD 2022/84, Inkommen skrivelse från Synskadades Riksförbund Skåne 
avseende behov av färdtjänst för personer med synnedsättning/blindhet 
 
KSFD 2022/88, Årsredovisning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
2021 
 
KSFD 2022/89, NSVA:s Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2021 
 
KSFD 2022/97, Årsredovisning för Kommunalförbundet Medelpunkten år 
2021 
 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-22 
 
Årsredovisningar från Bildningsnämnden, Bygg- och miljönämnden, Kultur- 
och fritidsnämnden, Räddningsnämnden och Socialnämnden. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Anmälningsärendena noteras till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

34(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 78 
 
Delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2022-02-15 – 2022-03-14 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

35(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 79 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åsa Holmén (L) om medborgardialoger 
Dnr KSFD 2022/104 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) väcker ett övrigt ärende avseende medborgardialoger. I 
ärendet framkommer följande ”Mer demokrati och inflytande för den enskilde 
medborgaren”. Yrkanden: 

• Att ge kommunchefen i uppdrag att upprätta en plan 
för medborgardialog. Dialog skall genomföras i ärende av större vikt 
och som är strategiskt viktig för våra medborgare.  

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



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

36(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 80 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åsa Holmén (L) om kommunalt VA på 
landsbygden 
Dnr KSFD 2022/105 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) väcker ett övrigt ärende med följande yrkande: 

• Att kommunchefen får i uppdrag att ta fram underlag på området 
angående inkoppling av VA - på landsbygden. Detta utefter förändrad 
lagstiftning på området och ev direktiv från regeringen för en eventuell 
revidering av strategin och verksamhetsområden på landsbygden som är 
föremål för kommunalt vatten- och avlopp på landsbygden.  

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



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

37(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-04-06 

Ks § 81 
 
Övriga ärenden – Roger Nielsen (M) väcker ett övrigt ärende om Väntsal 
Dnr KSFD 2022/106 
 
Sammanfattning 
Roger Nielsen (M) väcker ett övrigt ärende gällande väntsal. Då det finns ett 
beslut kring att inrätta en väntsal efterfrågar Roger en redovisning av arbetet 
gällande placering, tidsplan samt utformning av väntsalen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

38(38) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-04-06 

PROTOKOLLSBILAGOR 
 

1. Protokollsanteckning från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 64 
2. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 65 
3. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 66 
4. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 67 
5. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 68 
6. Protokollsanteckning från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 69 

 
 
 
 
 
 



 
 

Åstorpsalliansen 
Protokollsanteckning 
2022-04-04  

§ 64 Väckt ärende av Åsa Holmén (L) angående Prästamarken 
 

Vi har ett ansvar som politiker att förvalta och utveckla Åstorps kommun. Att vi då, i 
den rollen, gör allt vi kan för att följa de lagar och regler som finns är självklart. Lika 
självklart är det att de som styr tar sitt ansvar så att beslut som fattas i kommunen 
också följs. Att det i denna fråga inte gjorts allt som är möjligt står väldigt klart för 
många. Vi har gång på gång ställt frågor och på olika vis försökt följa upp vad som är 
gjort i saken, men tyvärr har styret ansett att det inte går att göra något alls i väntan 
på länsstyrelsens arkeologiska utvärdering och därför förhalat hela 
detaljplansprocessen.   

Vi kan inte i denna fråga yrka så mycket mer, då vi äntligen är på gång att ta det 
beslut som vi länge arbetat för och som vi ser är det klart bästa för Kvidingeborna 
och för Åstorps Kommun.  

 
 
Kommunstyrelsen 2022-04-04. 
 
 
Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 
 
 



 
 

Åstorpsalliansen 
Reservation kommunstyrelsen 2022-04-04  
§ 65 Väckt ärende av Roger Nielsen (M) och Åsa Holmén (L) om uppföljning av 
kommunstyrelsens internbudget för 2020 Dnr KSFD 2020/296  

§ 66 Väckt ärende av Roger Nielsen (M) om väntsal Dnr KSFD 2020/409  

§ 67 Väckt ärende av Paul Ericsson (M) om väntsal Dnr KSFD 2021/269 

§ 68 Väckt ärende av Åsa Holmén (L) om väntsal 

Vi har ett ansvar som politiker att förvalta och utveckla Åstorps kommun. Att vi då, i 
den rollen, gör allt vi kan för att följa de lagar och regler som finns är självklart. Lika 
självklart är det att de som styr tar sitt ansvar för att beslut som blir fattas i 
kommunen också följs. Att det i denna fråga inte gjorts allt som är möjligt, står väldigt 
klart för alla som tittar lite närmare på saken. Vi har gång på gång ställt frågor och 
begärt uppföljning på vad som gjorts och planeras, men utan att få några svar som 
kan anses leda till att beslutet som fattats ska kunna ses som genomfört eller ens 
vara på väg att genomföras.  

Vi kommer fortsatt bevaka denna fråga då vi anser att en väntsal för alla de som vill 
åka kollektivt i kommunen är en viktig komponent och vi kommer fortsätta arbeta för 
att få en lösning på denna fråga. Det finns lösningar, men tyvärr ser inte de styrande i 
Åstorps kommun dessa. 

Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet. 

 
 
Kommunstyrelsen 2022-04-04. 
 
 
Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 
 
 



 
 

Åstorpsalliansen 
Protokollsanteckning  
2022-04-04  

§ 69 Årsredovisning 2021 Åstorps kommun och koncern 

Vi har ett ansvar som politiker att förvalta och utveckla Åstorps kommun. När det 
gäller de mål som vi har i Åstorps kommun ser vi ingen eller väldigt liten utveckling 
enligt årsredovisningen. Vi kan inte vara nöjda med detta om vi ser till 
inriktningsmålen för god livskvalitet, möjlighet att växa och hållbar framtid. Sett till 
dessa så ligger vi under eller långt under en acceptabel nivå och inte överhuvudtaget 
nära något måluppfyllande. 

Vi har under några år genomfört fler av våra planerade investeringar, dock har vi inte 
riktigt nått upp till en acceptabel nivå. Detta år har genomförandegraden åter fallit till 
alldeles för låg nivå, vi genomför bara cirka 50 % av våra planerade investeringar, 
vilket är alldeles för lågt. Vi har påtalat detta ett flertal gånger, men det är något som 
gör att detta ändå inte fungerar och det känns inte som de styrande inser allvaret i 
det. Nu vill det till att vi styr upp processerna och att det arbetas mer fokuserat med 
planeringen för investeringarna i kommunen så att vi får en bättre 
genomförandegrad. 

Ett antal projekt som är kraftigt försenade är Prästamarken och Skönbäck och det är 
något som är känt, då måste vi bli bättre på att planera om budgeten.  

Vi kommer fortsätta bevaka dessa fråga då vi anser det vara väldigt viktigt att vi 
kommer till rätta med detta i kommunen. 

 
 
Kommunstyrelsen 2022-04-04. 
 
 
Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 
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