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KOMMUNSTYRELSEN 
PROTOKOLL 2022-05-04 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen, klockan 18:00 – 20:56 
Ajournering 19:19 – 19:37 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Amer Lukac, nämndsekreterare §§ 82 – 99 
Jonas Jönsson, kommunchef, §§ 82 – 99 
Jörgen Wallin, teknisk chef, §§ 82 – 99 
Jonas Wallin, redovisningsekonom, §§ 82 – 85 
 

 

Övriga deltagare   
Plats och tid för 

justering 
 
Stationshuset, måndagen 9 maj klockan 14:30  

 
 
 

Sekreterare Amer Lukac  
  
 
   

Ordförande Ronny Sandberg (S)  
  

 

(1) Justerande Richard Ridwall (S)  
  

 
 

 

(2) Justerande Rolf Lundqvist (SD)  
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N
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§ 90  

ORDINARIE 
  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) X X X      

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

Annica Vink (C)  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)         

Totalt   8 5     
 
 
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 82 
 
Godkännande av dagordning 
Ordförande yrkar på att godkänna dagordningen med följande justering: 

• Frågestund för allmänheten utgår, då ingen allmänhet finns på plats 
• Frågor till- och från råden utgår 
• Inrättande av en gemensam bilpool läggs till i dagordning 

 
Paul Ericsson (M) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) två övriga ärenden 
om ”Miljöstrategiskt arbete” och ”Hyresprognos för planerade byggnationer”.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med ovan justeringar. 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 83 
 
Helårsuppföljning av verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 2021 
Dnr KSFD 2020/392 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen för det miljöstrategiska arbetet i Åstorp antogs på 
kommunstyrelsen den 7 januari. Miljöstrateg Petra Johansson har redovisat hur 
de 500 arbetstimmarna fördelats på uppgifter inom miljöövervakning, 
uppföljning av internt miljöarbete, naturvård, fysisk planering samt övrig 
händelsestyrt arbete. 
 
Beslutsunderlag 
Helårsuppföljning av verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 2021 (BMN-
2020-451-20) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 84 
 
Månadsuppföljning 2022 efter mars 
Dnr KSFD 2022/60 
 
Sammanfattning 
Efter mars månad konstateras att verksamheternas nettokostnader för perioden 
ligger i paritet med budget. Bedömd årsprognos efter mars månad 2022 uppgår 
till 62,9 mkr, vilket är 42,2 mkr bättre än budget. Fullmäktige förväntas fatta 
beslut om kompletteringsbudget i april. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jonas Wallin, Redovisningscontroller, 2022-04-19 
Månadsrapport efter mars, 2022-04-19 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar på att godkänna bedömd årsprognos efter mars månad 2022. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter mars månad 2022. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 85 
 
Omvärldsanalys med ekonomiska behov för kommunstyrelsen inför 2023 
och planår 2024–2025 
Dnr KSFD 2022/98 
 
Sammanfattning 
Omvärldsanalysen lyfter fram trender, kommande omvärldsförändringar, risker, 
utmaningar samt förvaltningens kapacitet och beredskap för att hantera dessa 
förändringar, risker och utmaningar. Grundat på bedömningen av kapacitet och 
beredskap beskrivs förvaltningens ekonomiska behov gällande driftmedel och 
investeringar. 
Flera av riskerna och utmaningarna som har lyfts fram är kopplade till kriget i 
Ukraina och dess effekter på migration, krisberedskap/civilförsvar samt el-, 
drivmedels- och livsmedelspriser. Andra större förändringar som kommer 
påverka förvaltningens verksamheter är den pågående reformeringen av 
Arbetsförmedlingen, som har inverkan på hur kommunen utformar sina lokala 
arbetsmarknadsinsatser. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-20 § 90 
Omvärldsanalys med ekonomiska behov 2023 
Tjänsteskrivelse från Jonas Jönsson, kommunchef och Fredrik Paulsson, 
utvecklingsstrateg (2022-04-05) 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att notera omvärldsanalysen och de ekonomiska behoven 
samt att översända detta till budgetberedningen för vidare behandling. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar i första hand på att följande tas bort i omvärldsanalysen: 
• Texter kring utökning av olika tjänster,  
• Texter kring eventuell förändrad politisk organisation. 
I andra hand yrkar Åsa Holmén (L) på avslag. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) yrkanden under proposition och finner att 
dessa avslås. 
 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Peter Lindberg (SD) 
mot Åsa Holméns (L) avslagsyrkande under proposition och finner att 
ordförandes yrkande bifalles. 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 85, forts 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar omvärldsanalysen och de ekonomiska behoven samt 
översänder dessa till budgetberedningen för vidare behandling. 
 
Reservation 
Åsa Holmén (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning 
Peter Lindberg (SD) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning (se protokollsbilagor i slutet av protokollet). 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 86 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2022/2 
 
Sammanfattning 
Jonas Jönsson, kommunchef, informerar om  

• Ingivning av Tingvalla 
• Flytt av kostenheten till tekniska kontoret är verkställd sedan 1 maj. 
• Anställning av ny ekonomichef, Petra Malmgren, som närmast kommer 

från Helsingborg. Hon kommer att delta och introducera sig på 
kommunens budgetberedning. Hon påbörjar sin tjänst den 8:e augusti. 

• Rekrytering av ny HR-chef, där kommunstyrelsens ordförande och 
oppositionsrådet deltog från politikens sida, och även vissa kollegor 
från ledningsgruppen samt medarbetare och fackliga har varit delaktiga 
i processen. 

 
Norra Vallgatan:  
Kommunchefen har gett tekniska kontoret uppdraget att verkställa besluten som 
rör området, då vi nu är ägare till Åstorp 113:154.  
Till miljökontoret kommer en anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt 28§ 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd snarast 
inlämnas. 6 veckor efter inlämnad anmälan beräknas arbetet startas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Protokollsanteckning 
Paul Ericsson (M) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning, men har vid tidpunkten för justeringen inte inkommit 
med en anteckning. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 87 
 
Inrättande av en gemensam bilpool 
Dnr KSFD 2021/229 
 
Sammanfattning 
Kommunchefen har gett tekniska kontoret i uppdrag att i syfte att skapa en 
gemensam fordonspark inom Åstorps kommun för att få ett helhetsgrepp 
avseende administration, inköp, ekonomi och skötsel av samtliga fordon har 
genomförts.  Med ett sammanhållet ansvar kring fordonen bedöms en 
effektivare administration och enhetlig hantering av miljöfrågorna kunna 
uppnås. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-04 § 99 
Tjänsteskrivelse från Teknisk chef, Jörgen Wallin och Parkchef, Mikael 
Kadanik 
Bilaga 1 – Utredningen ”Samordning av fordonsflottan i Åstorps kommun” 
Bilaga 2 – Synpunkter från socialnämnden, antagna 2022-04-21 § 34 
Protokoll från Socialnämnden 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska chefen i 
uppdrag att genomföra en sammanhållen organisation för kommunens 
fordonspark till en maximal helårseffekt om 500 tkr. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.   
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att en utvärdering av bilpoolen genomförs en gång 
i halvåret och redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Peter Lindberg (SD) 
och Nils-Göran Nilsson (KD) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) tilläggsyrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska chefen i 
uppdrag att genomföra en sammanhållen organisation för kommunens 
fordonspark till en maximal helårseffekt om 500 tkr, samt att en utvärdering av 
bilpoolen genomförs en gång i halvåret och redovisas för kommunstyrelsen. 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 87, forts 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 88 
 
Villkor vid anställning av förvaltningschefer och kommunchef 
Dnr KSFD 2020/68 
 
Sammanfattning 
När en förvaltningschef/kommunchef ska anställas ska man samtidigt komma 
överens om hur ett avslut ska se ut. Det ska handla om hur lång 
uppsägningstiden ska vara från förvaltningschefens/kommunchefens sida, och 
hur ett avslut ska se ut när Åstorps kommun tar initiativet till det. 
Där det i fortsättningen av texten står förvaltningschef menas också 
kommunchef. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2022-04-19 § 9 
Tjänsteskrivelse från HR-chef 2022-02-09 
Tjänsteskrivelse från HR-chef 2021-01-29 
Motion från Åstorpsalliansen 
Förslag till överenskommelse om uppsägningsvillkor för förvaltningschefer. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna förslag till villkor vid anställning av 
förvaltningschefer och kommunchef. 
 
Lennart Fredriksson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Lennart Fredriksson 
(S), Nils-Göran Nilsson (KD), Peter Lindberg (SD) och Roger Nielsen (M) 
under proposition och finner att dessa bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till villkor vid anställning av 
förvaltningschefer och kommunchef. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
HR-avdelning 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 89 
 
Arbetsgivarpolicy 
Dnr KSFD 2021/219 
 
Sammanfattning 
Förslag till arbetsgivarpolicy är framtagen i syfte att tydliggöra gentemot våra 
anställda vad Åstorps kommun står för som arbetsgivare och vad man kan 
förvänta sig av oss. Arbetsgivarpolicyn är ett led i vår strävan att vara den 
arbetsplats där våra medarbetare utvecklas och fortsätter skapa goda 
upplevelser och hög livskvalitet för dem vi finns till för. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 
arbetsgivarpolicy, samt att följande politiskt antagna styrdokument upphör att 
gälla: 
• Arbetsmiljöpolicy 
• Alkohol och drogpolicy 
• Rehabiliteringspolicy 
• Policy för tobaksfri arbetsmiljö 
• Personalpolicy 
• Plan för aktiva åtgärder,  
samt att redaktionella förändringar får göras i underlaget 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar på att följande ändring: 
Under Arbetsgivarpolicy 1.3 Kompetens och inkludering (sida 3) 
Stryks: Den mångfald som våra olikheter innebär berikar oss och är en tillgång 
när vi möter våra invånares olika behov. Ersätts med: Kompetenta medarbetare 
berikar oss och är en stor tillgång när vi möter våra invånares olika behov. 
 
Lennart Fredriksson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande samt avslag till 
Peter Lindbergs (SD) ändringsyrkande. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Ordförande yrkar avslag till Peter Lindbergs (SD) ändringsyrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Lennart Fredriksson 
(S) och Nils-Göran Nilsson (KD) och Paul Ericsson (M) mot Peter Lindbergs 
(SD) ändringsyrkande under proposition och finner att ordförandes yrkande 
bifalles. 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 89, forts 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 
arbetsgivarpolicy, samt att följande politiskt antagna styrdokument upphör att 
gälla: 
• Arbetsmiljöpolicy 
• Alkohol och drogpolicy 
• Rehabiliteringspolicy 
• Policy för tobaksfri arbetsmiljö 
• Personalpolicy 
• Plan för aktiva åtgärder, 
Samt att redaktionella förändringar får göras i underlaget. 
 
Reservation 
Peter Lindberg (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se protokollsbilagor 
i slutet av protokollet). 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 90 
 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Dnr KSFD 2022/114 
 
Sammanfattning 
Arbetsordningen fungerar som fullmäktiges ”lagbok” som kompletterar 
kommunallagen vad gäller fullmäktiges arbetssätt. En översyn av 
arbetsordningen har gjorts inför den kommande mandatperioden och 
ändringarna har presenterats för samtliga partigruppledare samt för 
fullmäktiges presidium. Förändringarna består bland annat av: 

- Förändrade tidsramar för inlämning av interpellationer och enkla frågor. 
- Tydliggörande av förändringar som föranleds av digital 

nämndsadministration. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, 2022-04-20 
Förslag på ändringar i fullmäktiges arbetsordning, rött föreslås tas bort och 
grönt att läggas till. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
att anta revideringarna i arbetsordningen. 
att reglementet för kommunfullmäktiges presidium upphör att gälla. 
att redaktionella justeringar för göras i underlaget. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar att: 
• under ”Presentationer under sammanträden” läggs följande text till: I syfte 

att visualisera eller förtydliga ett ärendes sakfråga får presentationer visas 
under ett ärendes överläggning. Om en ledamot avser att visa en 
presentation ska ledamoten anmäla detta till kansliet senast 12:00 på 
sammanträdesdagen, samt  

• under ”interpellation och frågor” ska en enkel fråga få lämnas in senast två 
arbetsdagar.  

 
Ordförande yrkar avslag på Åsa Holméns (L) ändringsyrkanden. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) första ändringsyrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) första ändringsyrkande under proposition 
och finner att detta avslås. 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 90, forts 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller 
ordförandes avslagsyrkande röstar Ja och den som bifaller Åsa Holméns (L) 
ändringsyrkande röstar Nej. 
 
Voteringen genomförs och utfaller med 8 Ja-röster och 5 Nej-röster vilket 
innebär att ordförandes avslagsyrkande bifalles. För att se hur ledamöterna 
röstat, se omröstningsbilaga (§ 90). 
 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) andra ändringsyrkande under proposition 
och finner att detta avslås. 
 
Ordförande ställer därefter eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
att anta revideringarna i arbetsordningen. 
att reglementet för kommunfullmäktiges presidium upphör att gälla. 
att redaktionella justeringar för göras i underlaget. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 91 
 
Beslut om igångsättningstillstånd och ställningstagande gällande politisk 
styrgrupp för ombyggnation del av Björnekullaskolan 
Dnr KSFD 2022/76 
 
Sammanfattning 
Grundsärskolan 7 – 9 på Björnekullaskolan har behov av större lokalyta samt 
bättre anpassade lokaler. För att åstadkomma detta behöver matsal och kök för 
skolan byggas om, vilket har varit avsikten sedan tidigare. BFAB:s 
sammanlagda investeringskostnad beräknas till drygt 24 miljoner kronor och 
genererar en utökad hyreseffekt på 1 050 000 kr/år för bildningsnämnden. 
 
Bildningsnämnden beslutade den 9 mars 2022 § 15 att beställa ombyggnation 
av grundsärskola, matsal och mottagningskök på Björnekullaskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-20 § 87 
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, 2022-03-31  
Bildningsnämndens beslut, daterat den 9 mars 2022 § 15 
Beställning - Ombyggnad av grundsärskola, kök och matsal på 
Björnekullaskolan, daterad den 1 mars 2022 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att bevilja igångsättningstillstånd för ombyggnation av 
grundsärskola, matsal och mottagningskök på Björnekullaskolan till utökad 
hyreseffekt om 1 050 000 kr/år och en investeringskostnad på 24,3 miljoner 
kronor för BFAB samt att inte inrätta en politisk styrgrupp för projektet.  
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att återremittera ärendet för att under ”alternativa 
investeringar”, undersöka att behålla tillagningsköket på Björnekulla, med 
beräkningar för vad det skulle medföra för ekonomiska kostnader. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) återremissyrkande mot att avgöra ärendet 
på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för ombyggnation av 
grundsärskola, matsal och mottagningskök på Björnekullaskolan till utökad 
hyreseffekt om 1 050 000 kr/år och en investeringskostnad på 24,3 miljoner 
kronor för BFAB samt att inte inrätta en politisk styrgrupp för projektet. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

18(27) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 91, forts 
 
Reservation 
Åsa Holmén (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se protokollsbilagor i 
slutet av protokollet).  
 
Expedieras 
(8) Akten 
Lokalstrateg, BFAB 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 92 
 
Riktlinje och rutin för visselblåsning i Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2022/90 
 
Sammanfattning 
Den 17 juli 2022 träder en ny lagstiftning om så kallad ”visselblåsning” i kraft 
för kommunen. Lagstiftningen bygger på ett beslutat EU-direktiv från oktober 
2019. I mars 2022 beslutade kommunfullmäktige även att bifalla en motion 
innebärandes att kommunen skulle etablera och kommunicera ut en tydlig 
visselblåsarfunktion eller annan rutin för anmälan av upplevda oegentligheter. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram en riktlinje för visselblåsning 
som är tänkt att tillämpas i samtliga verksamheter som kommunen bedriver i 
nämnds – eller helägda bolagsformer. Riktlinjen beskriver vad visselblåsning 
innebär samt vilka rättigheter och skyldigheter lagen medför för såväl 
rapportören som kommunen. Riktlinjen kompletteras med en rutin som närmare 
anger hur kommunen hanterar och utreder inkomna rapporter. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-04 § 94 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare 2022-04-01 
Förslag på riktlinje för visselblåsning 
Rutin för visselblåsning 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anta riktlinjer för visselblåsning i Åstorps kommun, 
samt 
Att med hänvisning till framtagna dokument anse motion (M, L, KD) – 
”Visselblåsarfunktion i Åstorps kommun” verkställd. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
• att anta riktlinjer för visselblåsning i Åstorps kommun, samt 
• att med hänvisning till framtagna dokument anse motion (M, L, KD) – 

”Visselblåsarfunktion i Åstorps kommun” verkställd. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 93 
 
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Åstorps 
kommun 
Dnr KSFD 2022/39 
 
Sammanfattning 
Tekniska kontoret ansvarar för torghandeln i kommunen. De nuvarande 
föreskrifterna antogs 1999-10-25. Tekniska kontoret har gjort en översyn av 
föreskrifterna och föreslår att dessa revideras för att stämma bättre överens med 
dagens förhållanden.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-20 § 91 
Tjänsteskrivelse av Jörgen Wallin, Teknisk chef, 2022-04-07 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
Förslag till ordningsföreskrifter för torghandel 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anta nya lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln.  
 
Roger Nielsen (M) och Paul Ericsson (M) yrkar på att uppdra åt tekniska 
chefen att se över möjligheten att även tillåta torghandeln på lördagar. 
 
Proposition 
Ordförande ställer samtliga yrkanden under proposition och finner att dessa 
bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska chefen att se över möjligheten att även 
tillåta torghandeln på lördagar. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nya lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln. 
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 94 
 
Rutin vid markförsäljning och markförvärv 
Dnr KSFD 2021/261 
 
Sammanfattning 
Förslag på Rutin vid markförsäljning och markförvärv har tagits fram efter 
diskussioner inom politiken om vilket underlag som ska finnas med vid 
markförsäljning och markförvärv. Inom rutinen finns även en checklista, med 
kontroller som tekniska kontoret genomför.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-06 § 71 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef, 2021-11-18 
Rutin vid markförsäljning och markförvärv  
Väckt ärende av Jan Hennicks (-) fråga om rutiner och underlag till 
fastighetsköp/försäljning, Dnr KSFD 2020/415 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna Rutin vid markförsäljning och markförvärv. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Roger Nielsen (M) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Rutin vid markförsäljning och markförvärv. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 95 
 
Anmälningsärenden 
 
AVT 2021-196, Dom Malmö_FR_13602-
21_Aktbil_14_och_19,_Avgörandedokument 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-20 
KSFD 2022-108, Dataskyddsombudets kommunövergripande åtgärdsplan till 
Åstorps kommun. 
KSFD 2022-110, Protokoll 1. 2022. Ekonomiska Delegationen. 2022-02-17 
KSFD 2022-110, Protokoll 1. 2022. Tekniska Delegationen. 2022-02-17 
KSFD 2022-110, Protokoll Styrelsemöte 1 . NSR AB. 2022-02-18 
KSFD 2022-110, Protokoll Styrelsemöte 1 2022-02-18 , Vera Park Circularity 
AB 
KSFD 2022-117, Björnen 8 Underrättelse om samråd   
KSFD 2022-122, Stoppa utslagningen av synskadade 
KSFD 2022-122, VB_ Uttalande SRF Skånes årsmöte 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-06  
Återrapportering - Verkställighet av beslut - motion (C) Håll Åstorp rent 
Återrapportering av verkställighet av beslut - Webbsända kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Anmälningsärendena noteras till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 96 
 
Delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2022-01-15 – 2022-02-14 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2022-02-15 – 2022-03-14 (2) 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2022-03-15 – 2022-04-14 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

24(27) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 97 
 
Information från Familjen Helsingborg 
 
Sammanfattning 
Ordförande berättar om styrelsemötet den 8 april där man diskuterat: 
• En utredning inom familjen tillsammans med Region Skåne kring 

landsbygdstrafik (busstrafik) ska göras, där man ska ta fram förslag och 
underlag gällande hur ska förbättra trafiken.  

• Film i Familjen – Om hur man kan utveckla filmproduktion inom Familjens 
område. 

• Digital ansökan för Vuxenutbildning – Idag söker man inom varje kommun 
i stället för gemensamt. Man vill titta på hur man kan förbättra ansökan för 
både kommunerna och den sökande. 

• Tillgänglighetsguide – utifrån människor med olika former av 
begränsningar, en guide om hur man kan arbeta med detta inom 
kommunerna.  

• Projekt ”Tillsammans för fler företagsetableringar inom Familjen” – som 
ska slutrapporteras efter sommaren 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 98 
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) – Miljöstrategiskt arbete 
Dnr KSFD 2022/73 
 
Sammanfattning 
Paul Ericsson (M) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) ett övrigt ärende 
gällande det miljöstrategiska arbetet för 2021.  
I ärendet förekommer följande ” Det miljöstrategiska arbetet är mycket viktigt 
då det påverkar alla som bor och lever 
i kommunen. Flera miljöaspekter som vi gemensamt bestämt ska förbättras 
påvisar liten eller ingen förbättring.” I ärendet önskar fördjupad information 
avseende områdena från verksamhetsplanen för 2021 gällande vattendrag, 
naturvård och översiktsplanen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Miljöstrateg 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

Ks § 99 
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) - Hyresprognos för planerade 
byggnationer 
Dnr KSFD 2022/74 
 
Sammanfattning 
Paul Ericsson (M) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) ett övrigt ärende 
gällande prognostisering av hyresnivåer, då kommunen har många beslutade, 
pågående och tänkta byggnationer på gång. För att förstå helheten och få en 
grov uppskattning av prognostiserad hyresökning, yrkas det i ärendet på att: 
Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en beräkning vad den prognostiserade 
hyresökningen per förvaltning kommer att bli.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Lokalstrateg 
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PROTOKOLL 
2022-05-04 

PROTOKOLLSBILAGOR 
1. Protokollsanteckning från Peter Lindberg (SD) § 85 
2. Reservation från Peter Lindberg (SD) § 89 
3. Reservation från Åsa Holmén (L) § 91 
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Protokollsanteckning

KS 2022-05-04

7. Omvärldsanalys med ekonomiska behov för kommunstyrelsen 2023

Vi i Sverigedemokraterna valde att ställa oss bakom omvärldsanalysen trots att där är en del
analyser vi ser olika på. l stycket Makroekonomiska läget delar vi inte den ensidiga analysen
att det ekonomiska försämrade läget enbart beror på det beklagliga kriget i Ukraina. Detta
var en utveckling vi såg redan långt tidigare och tyvärr är den sittande regeringen saktfärdig
med åtgärder som kan underlätta den ekonomiska situationen förvara invånare.

Med låga löneökningar, hög inflation, ökade drivmedelspriser, höga elpriser samt en
stigande reporänta kommer vi i värsta fall snart se en ökad fattigdom även i vår kommun.

Vi är givetvis införstådda med att i många av dessa delar är vår möjlighet att påverka deras
inverkan begränsad men vill ändå skicka en uppmaning till er övriga partier att det är hög tid
för oss att tillsammans se vad vi kan göra för att undvika detta scenario.

Sverigedemokraterna

Kommunstyrelsen

(y^/ hiUN^
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Peter Lindberg (SD) Rolf Lundqvist (SD)

^ <^ (^



\lwi^e^eMöl(r^erK^
J Asto^

Skriftlig reservation

Ärende 11, Arbetsgivarpolicy

Arbetsgivarpolicyn är ett viktigt dokument men för att inkludera alla
medarbetare samt framtida medarbetare är det viktigt att inte redan innan
eventuella anställningar exkludera vissa grupper.

Jämställdhetsprincipen ska råda och vi ska inte ha en policy där kompetens
ställs mot särbehandling av kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning eller annan
ovidkommande orsak.

När man söker jobb i Åstorps kommun ska man kunna vara säker på att det är
ens kompetens som bedöms och inte ovidkommande anledningar.

Därav Sverigedemokraterna ändringsyrkande på KS 22-05-04:

1.3 Kompetens och inkludering (sida 3)

Stryks: Den mångfald som våra olikheter innebär berikar oss och är en tillgång
när vi möter våra invånares olika behov. Ersätts med: Kompetenta
medarbetare berikar oss och är en stor tillgång när vi möter våra invånares
olika behov.

fl).
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Peter Lindberg (SD)

2022-05-04

^ l^
RolfLundqvist(SD)
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Reservation – beställning av ombyggnation grundsärskola, kök och matsal på 
Björnekullaskolan.    
 
Åstorps kommun har som ett av sina inriktningsmål en hållbar framtid. Det rimmar dåligt med 
det stora matsvinnet och de många mattransporterna som körs runt om i kommunen varje dag 
från centralköket. 
 
Vi anser att kommunen borde i det här läget tänka långsiktigt när det gäller en förändring och 
ombyggnation på Björnekulla skolan. En stor enhet med 740 portioner som skulle kunna vara 
oerhört lämpligt för ett tillagningskök. Björnekullaskolan har goda förutsättningar för att få 
möjlighet att göra den här förändringen.  Enligt kapacitetsutredningen så kommer skolans 
elevantal att öka.     
 
När vi bygger en ny skola eller bygger om en redan befintlig skola i större omfattning måste 
man våga tänka nytt och långsiktigt. Den nya Haganässkolan är enligt beslut i 
Bildningsnämnden tänkt att ha en idrotts- och hälsoprofil. Bildningsnämnden ser fram emot, 
att elever som är intresserade av en sådan profil, ska söka sig dit, oavsett var de bor i 
kommunen. Ett tillagningskök är ett sätt att erbjuda barnen en mer hälsosam kost. 
 
Tingdalsskolan måste byggas ut. På Björnås lagas maten på plats, till barnens stora 
förtjusning. Matkostnaden per elev är lägre på Björnås än på Tingdalsskolan, eftersom det är 
lättare att varje dag beräkna antalet portioner. Dessutom minskar matsvinnet, eftersom det inte 
lagas mer mat än som går åt. Matos stimulerar smaklökarna och bidrar till matlust och god 
aptit. 
 
Kommunens centralkök har sin begränsning. Det är när det byggs nytt som det är lämpligt att 
bygga tillagningskök. Att i efterhand tvingas bygga tillagningskök är mycket mer komplicerat 
och mycket dyrare. 
 
I beställningen under alternativ och konsekvenser så beaktas inte detta scenario. Det anser vi 
liberaler vara felaktigt. En beräkning borde finnas mer utifrån vårt synsätt.  
 
Åstorps 2022-05-08 
 
För Liberalerna i Kommunstyrelsen genom Åsa Holmén  
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