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Mikael Fors, VD BFAB, §§ 100 – 108 
Jimmy Lubera, NSVA, §§ 100 – 101 
Jonas Håkansson, NSVA, §§ 100 – 101 
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Plats och tid för 
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§ 114  

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) §§ 100 – 115 

§§ 117 – 121  

§§ 100 – 115 

§§ 117 – 121 

X      

SD         
 Vakant  ---        

Anton Holmberg (SD) ---        
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) X X X      

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

SD         
Peter Lindberg (SD) ---        

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

Jan Karlsson (M) ---        
Mattias Jonsäter (L) ---        
Lena Svensson (M) X § 116       

Totalt 14 13 8 5     
 
 
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 100 
 
Godkännande av dagordning 
Ordförande yrkar på att godkänna dagordningen med följande justering att 
”Frågestund för allmänheten” utgår, då ingen allmänhet finns på plats, 
”Information från Familjen Helsingborg” utgår, och 
”Frågor till och från råden” utgår 
 
Paul Ericsson (M) väcker ett övrigt ärende om Samverkansavtal med Bjuv. 
Åsa Holmén (L) väcker ett övrigt ärende om efterbehandlingsåtgärder på Norra 
Vallgatan. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med ovan justeringar. 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 101 
 
Information från NSVA 
Dnr KSFD 2022/2 
 
Sammanfattning 
Jimmy Lubera och Jonas Håkansson, NSVA, har bjudits in till sammanträdet 
för att informera om pågående arbeten inom Åstorp, så som: 

• Projekt Åstorps vatten 2050 – Slutrapport 
• Driftsituation dricksvatten 
• Status - Gemensamt reningsverk Ekevång 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 102 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2022/2 
 
Sammanfattning 
Jonas Jönsson, kommunchef, informerar om 

• Samhällsorientering (kommunalt ansvar) som idag hanteras inom 
Länsstyrelsen på uppdrag av Skånes kommuner (sedan 2010). Familjen 
Helsingborg har haft en dialog med medlemskommunerna om att ta 
över ansvaret för att ha en mer lokal förankring kring de utbildningar 
som erbjuds. 

• Ukraina, Kommunchefen och ordförande deltar i regelbundna möten för 
att ta del av information om situationen, samt information rörande 
mottagandet av flyktingar. 

• Ungdomsrådet, där rektor Henrik Nilsson arbetar att få en uppstart. Man 
kommer att ta in en konsult som ska utbilda rådet.   

• Byggnationer (Bifogad fil) 
• Rekrytering - Ny HR-chef börjar den 8/8, samma dag som nya 

ekonomichefen.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 103 
 
Månadsuppföljning 2022 april 
Dnr KSFD 2022/60 
 
Sammanfattning 
Efter april månad konstateras att verksamheternas nettokostnader för perioden 
ligger något lägre än budget. Bedömd årsprognos efter april månad 2022 
uppgår till 70,4 mkr, vilket är 49,7 mkr bättre än budget. Fram till och med 
april månad har 13,5 % av investeringsbudgeten förbrukats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jonas Wallin, Redovisningscontroller, 2022-05-16 
Månadsrapport efter mars, 2022-05-16 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar på att godkänna bedömd årsprognos efter april månad 2022. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter april månad 2022. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 104 
 
Information om arbetet med tillväxtstrategin 
Dnr KSFD 2022/2 
 
Sammanfattning 
Susann Cardell, näringslivsutvecklare, informerar om 

• Insiktsmätningen från SKR 2022, där Åstorp klättrat upp från plats 149 
till plats 5. 

• Enkätsvaret från Svenskt Näringsliv som görs om till rankringresultat 
den 29 september 2022. Sammanfattningsvis visar den att Åstorp har 
förbättrat sig inom samtliga områden. 

• Tillväxtstrategin 2022 – 2030 
• Näringslivsprogrammet som antogs 2015 arbetas till om tillväxtstrategi 

2022 – 2030. Det gäller ett bredare område vilket är varför det blir ett 
nytt namn. Den lutar sig tillbaka på Åstorps vision och 
kommunfullmäktiges inriktningsmål. I arbetet har man undersökt andra 
kommuners näringslivs- och tillväxtstrategier för att jämföra kring hur 
man arbetar med frågor men även för att få en bild över vilka frågor 
som är aktuella för olika kommuner. 

 
Underlag 
Presentation av tillväxtstrategin 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 105 
 
Borgensram för Björnekulla IT AB för 2022 och 2023 
Dnr KSFD 2022/121 
 
Sammanfattning 
I april 2022 har Björnekulla IT AB en borgensram om 1 625 000 kr. 
Behov av utökad borgensram för 2022 och 2023 om ytterligare 10 000 000 kr 
har framkommit från Björnekulla IT AB för kommande och pågående 
utbyggnad av lokalnätverk. Detta ger ett borgensåtagande för Åstorps kommun 
om totalt 11 625 000 kr avseende Björnekulla IT AB. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-04 § 104 
Tjänsteskrivelse Borgensram BITAB, 2022-04-27 
Begäran om borgen 2022 och 2023, 2022-04-07 
Minnesanteckningar från ägardialog, samråd om nytt uppdrag för BITAB 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Björnekulla IT AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 11 625 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Björnekulla IT AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 11 625 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 106 
 
Planeringsförutsättningar 2023–2025 
Dnr KSFD 2022/64 
 
Sammanfattning 
I detta ärende föreligger Åstorps kommuns ekonomiska 
planeringsförutsättningar för år 2023–2025 och preliminära ramar.  
Planeringsförutsättningarna är framtagna i samband med budgetberedningen i 
maj 2022 och ger nämnderna möjlighet att påbörja planeringen av sina 
verksamheter inför 2023 innan Budget 2023 och planår 2024–2025 har 
beslutats. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-01 § 122 
Tjänsteskrivelse från Mikael Fors 2022–05-11 
Förslag till Planeringsförutsättningar för budgetår 2023 och planår 2024-2025. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna planeringsförutsättningarna för budgetår 
2023 och planår 2024–2025. 
 
Roger Nielsen (M) avstår ifrån att delta i beslut. 
Åsa Holmén (L) avstår ifrån att delta i beslut. 
Nils-Göran Nilsson (KD) avstår ifrån att delta i beslut. 
Rolf Lundqvist (SD) avstår ifrån att delta i beslut. 
Jan Hennicks (-) avstår ifrån att delta i beslut. 
 
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 
Kommunstyrelsen godkänner planeringsförutsättningarna för budgetår 2023 
och planår 2024–2025 
 
Protokollsanteckning 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning (se protokollsbilagor i slutet av protokollet).  
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 107 
 
Firmatecknare för Åstorp kommun 
Dnr KSFD 2022/149 
 
Sammanfattning 
Ett beslut avseende firmatecknare för Åstorps kommun behöver fattas löpande 
för att se till så att rätt personer har behörighet att teckna firma på Åstorps 
kommuns vägnar. Med anledning av personalförändringar inom 
ledningsgruppen i kommunen sedan det senaste beslutet behöver fullmäktige 
fatta ett nytt beslut i frågan. Nedanstående personer får för kommunens räkning 
underteckna handlingar som rör köp, försäljning, gåva och byte av såväl fast 
som lös egendom, nyttjanderätts- och servitutsavtal, leasingavtal, hyresavtal, 
låne- och borgenshandlingar samt övriga rättshandlingar där särskilt beslut 
fattas. Handlingar ska alltid tecknas av två i förening. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2022-05-24 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Firmatecknare för Åstorps kommun godkänns enligt nedan: 
 
Förtroendevalda 
Ronny Sandberg (S), ordförande i Kommunstyrelsen 
Richard Ridwall (S), 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
Roger Nielsen (M), 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
 
Tjänstemän 
Jonas Jönsson, Kommunchef 
Petra Malmgren, Ekonomichef 
Merih Özbalci, Kanslichef 
 
Nedanstående personer kan endast teckna firma i förening med ovanstående 
personer: 
Annika Hoppe, Förvaltningschef bildningsförvaltningen 
Camilla Eriksson, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Felicia Mellgren Sandkvist, förvaltningschef socialförvaltningen 
Lise-Lotte Bergström, HR-chef 
Jörgen Wallin, Teknisk chef 
Kent Naterman, Räddningschef 
 
2. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 173 och gäller 
från dess att beslutet vinner laga kraft. 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 107, forts 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
Firmatecknare för Åstorps kommun godkänns enligt nedan: 
 
Förtroendevalda 
Ronny Sandberg (S), ordförande i Kommunstyrelsen 
Richard Ridwall (S), 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
Roger Nielsen (M), 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
 
Tjänstemän 
Jonas Jönsson, Kommunchef 
Petra Malmgren, Ekonomichef 
Merih Özbalci, Kanslichef 
 
Nedanstående personer kan endast teckna firma i förening med ovanstående 
personer: 
Annika Hoppe, Förvaltningschef bildningsförvaltningen 
Camilla Eriksson, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Felicia Mellgren Sandkvist, förvaltningschef socialförvaltningen 
Lise-Lotte Bergström, HR-chef 
Jörgen Wallin, Teknisk chef 
Kent Naterman, Räddningschef 
 
2. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 173 och gäller 
från dess att beslutet vinner laga kraft. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 108 
 
Arvodesreglemente- och politisk organisation för ny mandatperiod 2022-
2026 
KSFD 2021/218 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-07 § 234 att inrätta en arvodes- och 
organisationsgrupp för den kommande mandatperioden 2022 – 2026. Arvodes- 
och organisationsgruppens arbete var inriktat på arvodesreglemente, 
arvodesnivåer och politisk organisation. Gruppen har arbetat under 2021 och 
halva 2022 med att föreslå den organisation som gruppen anser ger Åstorp bäst 
möjligheter att möta framtida utmaningar. Förslaget från gruppen är  

• att ta bort kommunstyrelsens personalutskott (vars uppgifter flyttas till 
arbetsutskottet), och istället inrätta ett teknik- och serviceutskott för 
driftsfrågor inom kommunstyrelsen 

• att inrätta en arbetsmarknadsnämnd med fokus på frågor som rör 
arbetsmarknad (ansvar flyttas från KS), vuxenutbildning (ansvar flyttas 
från BIN) och ekonomiskt bistånd (ansvar flyttas från SN),  

• att ta bort samhällsberedningen 
• att behålla kultur- och fritidsnämnden 
• att ta bort arbetsutskottet inom kultur- och fritidsnämnden 
• att ge kultur- och fritidsnämnden ett kompensatoriskt uppdrag 
• att möjliggöra inrättandet av ett eventuellt nytt oppositionsråd om 50 % 
• att godkänna nya arvoden i enlighet med arvodesförslag 2023 samt 

arvodesreglemente 
 
Beslutsunderlag 
Arvodesförslag 2023 
Basutbildning - presentation och innehåll 
Förslag till nya arvodesbestämmelser Uppdaterad 2022-05-09 
Reglemente för Arbetsmarknadsnämnden 
Reglemente för Bildningsnämnden 
Reglemente för Bygg- och miljönämnden 
Reglemente för Kommunstyrelsen 
Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden 
Reglemente för Socialnämnden 
Reglemente för Valnämnden 
Kostnadsberäkning 
Organisationsschema Åstorp framtid-nutid 
Rapport KFN - komp uppdrag och kulturskola 
Reglemente för Revisionen 
Reservation SD 
Slutrapport 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks 108, forts 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till Arvodes- och organisationsgruppens förslag till 
arvodesreglemente, arvodesnivåer samt ny politisk organisation med följande 
ändring: Att bygg- och miljönämndens arbetsutskott består av 3+3 istället för 
4+4, samt 
Att skicka förslaget för samverkan med facken. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att arvodesreglementets § 19 ändras till ...” 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan maximalt utgå med 32 timmar per 
månad oberoende på antal uppdrag som den förtroendevalda innehar”. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på: 

• Att kultur-och fritidsnämnden avskaffas och deras uppdrag enligt 
reglementet  läggs in under Bildningsnämnden.  

• Att inte inrätta ett nytt oppositionsråd på 50 procent.  
• Att utgå från principen att fördela de olika presidieuppdragen i 

respektive nämnd till olika politiska konstellationer. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar avslag på de delar som handlar om 
förvaltningsorganisationen dels på kommunstyrelseförvaltningen och på 
Kultur- och fritidsnämnden.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) ändringsyrkande under proposition och 
finner att det bifalles. 
 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) första ändringsyrkande under proposition 
och finner att detta avslås. 
 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) andra ändringsyrkande under proposition 
och finner att detta avslås. 
 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) tredje ändringsyrkande under proposition 
och finner att detta avslås. 
 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) avslagsyrkande under proposition och 
finner att detta avslås. 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 108, forts 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

• Att godkänna arvodes- och organisationsgruppens förslag till 
arvodesreglemente, arvodesnivåer samt ny politisk organisation med 
följande ändring: 

o Att bygg- och miljönämndens arbetsutskott består av 3+3 istället 
för 4+4. 

o Att § 19 i Arvodesreglementet justera till  [...] ”Ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst kan maximalt utgå med 32 timmar per 
månad oberoende på antal uppdrag som den förtroendevalda 
innehar”, och  

• Att skicka förslaget för samverkan med facken. 
 
Ärendet tas upp för ny beredning i kommunstyrelsen i augusti efter att en risk- 
och konsekvensanalys har gjorts i samverkan. 
 
Reservation 
Åsa Holmén (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se protokollsbilagor i 
slutet av protokollet).  
 
Expedieras 
Akten 
Kommunchef 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 109 
 
Parkeringsnorm för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2022/107 
 
Sammanfattning 
Den 14 december 2020 biföll kommunfullmäktige en motion från 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) med att-satsen att en uppdaterad och relevant 
parkeringsnorm tas fram för Åstorps kommun som 
samhällsbyggnadsförvaltningen ska förhålla sig till i samband med framtagande 
av detaljplaner, bygglov med mer.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-20 § 93 
Tjänsteskrivelse från Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef, 2022-05-04 
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2022-05-16 
Tjänsteskrivelse kanslichef, 2022-04-01 
Förslag till parkeringsnorm för Åstorps kommun daterad 2022-04-01 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att återremittera ärendet för att beakta de synpunkter som 
inkommit från Bygg- och miljönämnden, men med bibehållen nivå gällande 
parkeringsnormerna. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med Roger Nielsens (M) yrkande under 
proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Återremittera ärendet för att beakta de synpunkter som inkommit från Bygg- 
och miljönämnden, med bibehållen nivå gällande parkeringsnormerna. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 
 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 110 
 
Inrättandet av en trivselplats för hussar, mattar och deras fyrbenta vänner 
Dnr KSFD 2021/126 
 
Sammanfattning 
2021-04-20 föreslog tekniska kontoret att i samband med utredning för val av 
platser för nya soptunnor samt stationer med gratis hundbajspåsar även utreda 
var i Hyllinge det skulle lämpa sig att anlägga en trivselplats för hussar, mattar 
och deras fyrbenta vänner.  
  
Under hösten 2021 utförde tekniska kontoret en medborgarundersökning med 
hjälp av GIS, digitala kartor. Undersökningen resulterad i att flest önskar en 
trivselplats i västra Hyllinge. Tekniska kontoret har efter undersökningen tagit 
fram ett enkelt gestaltningsförslag samt redovisning för vad 
anläggning/investering och drift/år skulle kosta.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-04 § 100 
Tjänsteskrivelse Jörgen Wallin teknisk chef och Leni Ahremark 
landskapsarkitekt/projektledare, 2022-04-19 
Gestaltningsförslag ”Trivselplats för hussar, mattar och deras fyrbenta vänner” 
2022-03-30 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att uppdra åt tekniska kontoret att genomföra trivselplats 
för hussar, mattar och deras fyrbenta vänner enligt gestaltningsförslag på vald 
plats, Västra Hyllinge till en kostnad av: 
Investering: 200,000 kr som finansieras via budget för grönstruktur. 
Drift: 25,000 kr/år. 2022 tas i driften. Från 2023 måste budget för drift ökas för 
att upprätthålla trivselplatsens standard.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att genomföra 
trivselplats för hussar, mattar och deras fyrbenta vänner enligt 
gestaltningsförslag på vald plats, Västra Hyllinge till en kostnad av: 
Investering: 200,000 kr som finansieras via budget för grönstruktur. 
Drift: 25,000 kr/år. 2022 tas i driften. Från 2023 måste budget för drift ökas för 
att upprätthålla trivselplatsens standard.  
 
Expedieras: Akten, Tekniska kontoret, Ekonomiavdelningen/Budgetberedning 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 111 
 
Försäljning av del av fastigheten Åstorp 112:36 till Karl-Erik Benders 
Aktiebolag samt del av fastigheten Åstorp 112:36 till Stena Metall 
Aktiebolag 
Dnr KSFD 2022/92 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommun säljer del av fastigheten Åstorp 112:36 till Karl-Erik Benders 
Aktiebolag (556105-7158) samt del av fastigheten Åstorp 112:36 till Stena 
Metall Aktiebolag (556138-8371). Fastigheten är belägen på södra 
industriområdet i Åstorp och säljs i enlighet med tidigare beslut om prissättning 
av industrimark. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-04 § 101 
Tjänsteskrivelse från Tekniska Kontoret, 2022-04-05 
Köpeavtal med Karl-Erik Benders Aktiebolag 
Köpeavtal med Stena Metall Aktiebolag 
Översiktlig karta 
Kartbilagad 
Checklista inför försäljning av mark 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna de 
två avtal med de villkor som överenskommits i bilagt köpeavtal med Karl-Erik 
Benders Aktiebolag samt bilagt köpeavtal med Stena Metall Aktiebolag. 
 
Ordförande yrkar på att avtalen justeras med att de gäller under förutsättningen 
att de godkänns från kommunfullmäktige.  
 
Proposition 
Ordförande ställer egna yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avtalen justeras under Giltighet med att de är  
villkorade av att kommunfullmäktige i Åstorps kommun godkänner avtalen.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna de två avtal med 
de villkor som överenskommits i bilagt köpeavtal med Karl-Erik Benders 
Aktiebolag samt bilagt köpeavtal med Stena Metall Aktiebolag. 
 
 
Expedieras: Akten, Tekniska kontoret, Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 112 
 
Uppdrag till tekniska chefen om översyn av VA-taxan utifrån 
schablondebitering av spillvatten 
Dnr KSFD 2021/239 
 
Sammanfattning 
Ordförande väcker ett övrigt ärende om att tekniska kontoret ska göra en 
översyn av VA-taxan utifrån schablondebiteringen av spillvatten om möjlighet 
att debitera kunder utifrån installation av egen vattenmätare. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-04 § 102 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, 2022-04-06 
Övrigt ärenden – Uppdrag till tekniske chefen om översyn av VA-taxan utifrån 
schablondebiteringen av spillvatten, Ks §211, 2021-10-27. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anse ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser ärendet besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 113 
 
Väckt ärende av Åsa Holmén (L) om schablonkostnad för spillvatten 
Dnr KSFD 2021/240 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) väckte ett ärende gällande schablonkostnaden för spillvatten 
där det efterfrågas en redovisning av beräkning av schablontaxan.  
 
Beslutsunderlag  
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-04 § 103 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef, 2022-04-06 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-10-27 § 212  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anse ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser ärendet besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 114 
 
Motion från Peter Lindberg (SD) – Redovisa kostnader för kommunala 
verksamheter som styrs av lagkrav 
Dnr KSFD 2022/102 
 
Sammanfattning 
Peter Lindberg (SD) inkom 2022-04-06 med en motion med följande att-satser: 

• Att kommunens förvaltningar får i uppdrag att redovisa de verksamheter 
som Åstorps kommun enligt lag är skyldig att driva. Rapporterna ska 
rubriceras med respektive lagparagrafer där dessa kostnader ska ingå. 

• Att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att sammanfatta 
rapporterna och summera budgetposterna för förvaltningarna under 
respektive lagparagraf. 

• Att rapporterna ska uppdateras årligen av kommunstyrelseförvaltningen 
och levereras till kommunstyrelsen inför budgetprocessen. 

Syftet är att politiken ska få en övergripande bild av vilka verksamheter som 
kommunen är skyldiga att bedriva samt vilka verksamheter som är resultatet av 
den politiska viljan.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-18 § 117 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, 2022-04-27 
Bilaga 1: Sammanställning över kostnader för lagstyrda verksamheter 
Bilaga 2: Nämndernas beslutade internbudget för 2022 
Motion från Peter Lindberg (SD) 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag om att anse motionen 
besvarad. 
 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till motionen. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Rolf Lundqvists (SD) yrkande med 
bifallsyrkande från Roger Nielsen (M) under proposition och finner att 
ordförandes yrkande bifalles. 
 
Votering 
Rolf Lundqvist (SD) begär votering. 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 114, forts 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:  
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Rolf 
Lundqvists (SD) yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster 
vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. För att se hur ledamöterna 
röstat, se omröstningsbilaga (§ 114) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 115 
 
Taxor för anläggning vid Bjärshög Arena Åstorp 
Dnr KFND 2022/8 
 
Sammanfattning  
Parallellt med att anläggningen byggts har dialog förts med föreningar och 
andra intressenter, lokalstrateg och förvaltning. Behov och önskemål om hur 
föreningar och andra intressenter kan tänkas vilja använda anläggningen har 
inventerats för att kunna planera fördelning av tider i anläggningen och vilka 
principer som ska gälla för uthyrning och taxesättning i anläggningen.  
 
Beslutsunderlag  
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-04 § 106 
Tjänsteskrivelse från Jonny Norrby, kultur- och fritidschef  
Förslag på taxor Arena Åstorp  
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige anta nya taxor för Arena 
Åstorp enligt bilagt förslag. 
 
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 förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta nya taxor för Arena 
Åstorp enligt bilagt förslag. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 116 
 
FINSAM Söderåsens samordningsförbund årsredovisning 2021 
Dnr KSFD 2022/127 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för FINSAM Söderåsens samordningsförbund har överlämnat 
årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2021 samt revisionsberättelsen 
för att pröva beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 
verksamhetsåret.  
 
Beslutsunderlag  
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-18  
Tjänsteskrivelse från kanslichef, 2022-05-05 
Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning för räkenskapsåret 2021 
Revisionsberättelse för Söderåsens samordningsförbund 2021 
Revisionsberättelse från KPMG för Söderåsens samordningsförbund 2021 
Revisionsrapport för Söderåsens samordningsförbund 2021 
 
Jäv 
Richard Ridwall (S) anmäler jäv i ärendet och lämnar sammanträdet. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

• Att Tillstyrka att Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning och 
förvaltningsberättelse för 2021 godkänns. 

• Att Bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

• Att Tillstyrka att Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning och 
förvaltningsberättelse för 2021 godkänns. 

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



Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 117 
 
Bokslut för Kommunförbundet AV Media Skåne 2021 
Dnr KSFD 2022/116 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Kommunalförbundet Av Media Skåne har överlämnat bokslut 
och verksamhetsberättelse för år 2021 samt revisionsberättelsen till respektive 
fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-18 § 
Tjänsteskrivelse kanslichef, 2022-05-05 
Hemställan om ansvarsfrihet med tillhörande bilagor 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta:  

• Att Årsredovisning 2021 för AV Media Skåne godkänns. 
• Att Bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. 

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

• Att Årsredovisning 2021 för AV Media Skåne godkänns. 
• Att Bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. 

 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige  



Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 118 
 
Anmälningsärenden 
 
KSFD 2021/11, Dom 2022-05-03 från Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 
4817-21 avseende överklagat Kommunfullmäktigebeslut den 29 mars 2021, § 
30. Förvaltningsrätten avslår överklagandet 
 
KSFD 2021/40, Dom 2022-05-04 från Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 
5764-21 avseende överklagat Kommunfullmäktige beslut den 26 april 2021, § 
48. Förvaltningsrätten avslår överklagandet 
 
KSFD 2021/95, Underrättelse om samråd för Hyllinge 36:3 ”Lydinge 
Villapark” 
 
KSFD 2022-143, Underrättelse om samråd detaljplan för Kvidinge 1_20, m.fl., 
Prästamarken i Kvidinge samhälle, Åstorps kommun, Skåne län 
 
KSFD 2022/148, Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner år 
2023 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-04  
 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-18 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Anmälningsärendena noteras till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 119 
 
Delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2022-04-15 – 2022-05-14 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsärendena noteras till protokollet. 



Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

Ks § 120 
 
Väckt ärende av Paul Ericsson (M) gällande samverkansavtalet med Bjuv 
Dnr KSFD 2022/167 
 
Sammanfattning 
Paul Ericsson (M) väcker ett övrigt ärende gällande samverkansavtalet med 
Bjuv som tekniska chefen har skrivit på. Paul Ericsson (M) yrkar på att 
delegationsordningen redovisas för kommunstyrelsen samt att få det klargjort 
att tekniska chefen kan ingå i den här typen av avtal. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
 



Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

KS § 121 
 
Väckt ärende av Åsa Holmén (L) om efterbehandlingsåtgärder på Norra 
Vallgatan 
Dnr KSFD 2022/168 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) väcker ett övrigt ärende om Norra Vallgatan inför 
ställningstagande om efterbehandlingsåtgärd. Anmälan om miljöfarlig 
verksamhet hantering framöver gällande efterbehandlingsåtgärder vid deponin.  
Åsa Holmén (L) yrkar på att  

• Att KS ska uppdatera beslut och finansiering baserat på 2022 års 
kostnadsläge inför vidare ställningstagande i KF.   

• Att förenligheten med miljölagstiftningen för 2022 gällande  
efterbehandlingsåtgärder, enligt anmälan om miljöfarlig verksamhet 
enligt paragraf 28 skall framkomma för vidare ställningstagande i KF.  

• Att den akuta åtgärden gällande övertäckning dess långsiktighet över tid 
och  kring den tekniska lösningen, hållbarheten kring gummiduken 
framöver läggs fram för KF.  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
 
 
 



Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2022-06-01 

PROTOKOLLSBILAGOR 
1. Protokollsanteckning från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 106 
2. Reservation från Åsa Holmén (L) § 108 

 
 



 
 

Åstorpsalliansen 
§ 106 Planeringsförutsättningar 2023–2025 
 
Protokollsanteckning: 
Det går inte för oppositionen att här ta ställning till underlaget, då vi endast haft tillgång till 
detta under några få dagar och att då säga ok är inte ett ansvarsfullt handlade från vår sida. 
Därför väljer vi att inte deltaga i beslutet utan kommer lägga vårt budgetförslag senare under 
hösten. Det går inte från vår sida att säga hur vi vill fördela pengar till de olika nämnderna 
och vilka investeringar vi ska göra exakt. Vi har efterlyst en plan hur det ser ut med 
investeringar och vilka följder detta får för våra hyror. Det kommer sedan även andra 
kostnader kopplat till nya lokaler i form av bland annat städning mm. Och här har vi inte ännu 
fått en heltäckande bild. 
 
 

 
 
Kommunstyrelsen 2022-06-01. 
 
 
Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 
 
 



KS 2022-06-01 
 
Reservation - Arvodesreglementet och ny politisk organisation   
 
Det finns delar i förslaget till nytt arvodesreglemente och ny organisation som är väl 
underbyggda i den här slutrapporten. Vår representant att har varit delaktig i 
arbetsgruppen och  fört fram våra synpunkter. Vi har inte lagt några yrkande i 
arbetsgruppen utan väljer att lämna in dessa via fullmäktige när vi tog det första 
inriktningsbeslutet och nu även när ärendet är uppe i kommunstyrelsen. 
 
Vi anser att de fasta politiska råden inte behöver utökas utan det är viktigare att då se 
till så att de olika politiska konstellationer får inflytande i presidiet och i 
arbetsutskottet utefter en viss proportionalitet.  Vi anser inte det berättigat i en 
kommun av Åstorps storlek att ha tre rådsposter.   
  
Kultur - och fritidsnämnden numera tillagda uppdragsområde kan hamna under 
Bildningsnämnden ansvarsområde.     
 
Förvaltningsorganisationens utökning är ett separat ärende, som vi borde ta ställning 
till senare efter att en risk -och konsekvensanalys är framtagen och hanterad.  
 
Vi reserverar oss till förmån för egna yrkande, 
 
Åstorp 2022-06-02 
 
Åsa Holmén  
Liberalerna i Åstorp   
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