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KOMMUNSTYRELSEN 
PROTOKOLL 2022-08-10 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, stora salen, klockan 18:00 – 21:17 
Ajournering  19:41 – 20:01 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Amer Lukac, nämndsekreterare §§ 122 – 136 
Jonas Jönsson, kommunchef, §§ 122 – 136 
Merih Özbalci, kanslichef, §§ 122 – 136 
Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef, §§ 122 – 127 
Petra Johansson, miljöstrateg, §§ 123 – 127 
Julie Magiera, miljöstrateg, §§ 123 – 127 
Jonas Wallin, redovisningsekonom, § 130  
Alexandra Engström, HR-utvecklare, § 132 
Lise-Lotte Bergström, HR-chef, § 132 
 

 

Övriga deltagare   
Plats och tid för 

justering 
 
Stationshuset, måndagen den 15 augusti klockan 16:00  

 
 
 

Sekreterare Amer Lukac  
  
 
   

Ordförande Ronny Sandberg (S)  
  

 

(1) Justerande Mikael Mårtensson (S)  
  

 
 

 

(2) Justerande Rolf Lundqvist (SD)  
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 129 § 133 A 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) X X X    X  

Vakant         
Richard Ridwall (S) X X X   X   

SD         
 Vakant          

Anton Holmberg (SD) ---        
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)  ---        
Lennart Fredriksson (S) X X X   X   
Mikael Mårtensson (S) X X X   X   

Annica Vink (C)  X X X    X  
Johan Bergqvist (V) §§ 122-130,  

§§ 132-135 
       

SD         
Peter Lindberg (SD) X X X   X   

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

Vakant         
Mattias Jonsäter (L) ---        
Lena Svensson (M) X        

Totalt 15 13 8 5  9 4  
 

Votering 



Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 133 B § 133 C 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) X X X   X   

Vakant         
Richard Ridwall (S) X X X   X   

SD         
 Vakant          

Anton Holmberg (SD) ---        
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)  ---        
Lennart Fredriksson (S) X X X   X   
Mikael Mårtensson (S) X X X   X   

Annica Vink (C)  X X  X    X 
Johan Bergqvist (V) §§ 122-130,  

§§ 132-135 
       

SD         
Peter Lindberg (SD) X X X     X 

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

Vakant         
Mattias Jonsäter (L) ---        
Lena Svensson (M) X        

Totalt 15 13 9 4  5 2 6 
 
 
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

Ks § 122 
 
Godkännande av dagordning 
 
Åsa Holmén (L) väcker ett ärende om ”Norra Vallgatan Deponin- upphandling 
Peab Asfalt och genomförandet av underhållsarbetet gällande åtgärden 
övertäckning”. 
 

• Allmänhetens frågestund utgår, då ingen allmänhet finns på plats. 
• Frågor till och från råden utgår. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med ovan justeringar. 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

Ks § 123 
 
Förslag till projektplan för ändring av översiktsplan för Björnås 
Dnr KSFD 2022/24 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav den 28 februari 2022 samhällsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att ta fram en ny fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Björnås. 
För att följa samma begrepp som används i plan- och bygglagen kommer FÖP 
Björnås fortsättningsvis att benämnas ändring av översiktsplan (ÄÖP) Björnås.  
 
Syftet med denna projektplan är att ge kommunstyrelsen underlag om ramarna 
med arbetet med ändring av översiktsplan för Björnås. I projektplanen 
presenteras bland annat översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, 
intressenter i projektet, vilka förutsättningar som finns, vad för underlag som 
finns att tillgå samt behov av nya underlag, uppskattad budget, förslag på 
organisation, tidplan samt beskrivna risker.  
 
Arbetet med ändring av översiktsplan för Björnås har påbörjats under våren 
2022 och avsikten är att arbetet intensifieras under hösten 2022 samt att planen 
kan antas 2023/2024.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15 § 140 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-30 
Förslag till projektplan, daterad 2022-05-30 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att notera informationen som beskrivs i projektplanen, 
samt att godkänna den föreslagna politiska styrgruppen för arbetet.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen som beskrivs i 
projektplanen, samt att godkänna den föreslagna politiska styrgruppen för 
arbetet 
 
Expedieras 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 



Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

Ks § 124 
 
Planbesked för ny förskola Nyvång, Nyvång 1:30 
Dnr KSFD 2022/136 
 
Sammanfattning 
Den 20 januari 2022 inkom en ansökan om planbesked för en ny förskola i 
Nyvång av Björnekulla Fastighets AB (BFAB). Val av placering var lämnat åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i 
samverkan med tekniska kontoret, bildningsförvaltningen och BFAB tagit fram 
tre olika alternativ med förutsättningar beskrivna. Bildningsnämnden har efter 
det fattat beslut om ett alternativ som förordas. BFAB har därefter uppdaterat 
sin ansökan om planbesked med plats som ansökan avser och lämnat in en ny 
ansökan den 29 april 2022. Planansökan syftar till att möjliggöra för en förskola 
i storleksordningen 80–120 barn med erforderlig yta för utemiljö på fastigheten 
Nyvång 1:30. Fastigheten är belägen i norra delen av Nyvång. Idag består ytan 
av jordbruksmark. Det är en kommunal angelägenhet att planlägga 
användningen av mark och vatten 
enligt 1 kap 2 § PBL. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan 
överklagas enligt 13 kap 2 § PBL. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-01 § 124 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-16 
Start-PM, daterad 2022-05-16 
Kompl av begäran om ändring av DP, daterad 2022-04-29 
Protokoll bildningsnämnden, daterad 2022-04-27 
Sammanfattning alternativ, daterad 2022-03-28 
Planändring ny fsk – ev sjönbäck, daterad 2022-01-20 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att bevilja planbesked och ge samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Nyvång 1:30. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar planbesked och ger samhällsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att ta fram detaljplan för Nyvång 1:30. 
 
Expedieras 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

Ks § 125 
 
Antagande av Bevarandeprogram Hyllinge, Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2022/144 
 
Sammanfattning 
Rolf Lundqvist (SD) väckte den 3 februari 2020 på sammanträde med bygg- 
och miljönämndens arbetsutskott, ett ärende om att utreda möjligheterna att ta 
fram ett bevarandeprogram för kommunens anrika byggnader. Ett överskott på 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2021 möjliggjorde framtagande av 
Bevarandeprogram Hyllinge. Orten Hyllinge valdes ut som mest prioriterad då 
den, av framför allt byggkontoret, har många kommande bygglov på orten, 
liksom att den inte har skydd för sina bevarandevärda byggnader och 
bebyggelseområden. Bevarandeprogram Hyllinge togs fram av Arkitektkontor 
Arén AB i samarbete med byggkontoret. Bevarandeprogrammet pekar ut 
värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer liksom att det föreslår en 
vidareutveckling av dessa. Ett bevarandeprogram blir ett effektivt stöd vid till 
exempel bygglovshandläggning, liksom att den minskar antalet ärenden av 
dessa till bygg- och miljönämnden för ställningstagande. Avsikteten är att ta 
fram bevarandeprogram också för övriga orter i Åstorps kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-01 § 127 
Tjänsteskrivelse Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef, daterad 2022-05-06 
Protokoll Bygg- och miljönämnden, 2020-10-19 § 120 
Bevarandeprogram  
Klassning Adresskarta Hyllinge 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige anta Bevarandeprogram 
för Hyllinge, Åstorps kommun. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall ordförandes yrkande. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Peter Lindberg (SD) 
och Nils-Göran Nilsson (KD) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Bevarandeprogram för 
Hyllinge, Åstorps kommun. 
 
Expedieras 
Akten, Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

Ks § 126 
 
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. 
 
Beslutsunderlag  
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-01 § 133 
Tjänsteskrivelse från Petra Johansson, miljöstrateg, 2022-05-16 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-05-04 § 98 
Väckt ärende gällande helårsuppföljning av verksamhetsplanen för 
miljöstrategiskt arbete 
 
Yrkanden 
Paul Ericsson (M) yrkar på att återremittera ärendet till tekniska kontoret för att 
kompletteras med svar på de frågor som ligger inom tekniska kontorets 
kompetensområde.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) återremissyrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremittera ärendet till tekniska kontoret för att 
kompletteras med svar på de frågor som ligger inom tekniska kontorets 
kompetensområde.  
 
Expedieras 
(6) Akten 
Tekniska kontoret 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

Ks § 127 
 
Ansökan om medlemskap i Energikontoret Sydost 
Dnr KSFD 2022/147 
 
Sammanfattning 
Sedan ca två år tillbaka har förbundsdirektören för Skånes kommuner haft ett 
uppdrag från styrelsen att hitta en ny hemvist för Energikontoret Skåne.  
Sedan hösten 2021 har Skånes Kommuner en dialog med Energikontoret 
Sydost kring en möjlig sammanslagning. På årsstämman 29 april 2022 togs 
beslutet att erbjuda kommunerna i Skåne och Region Skåne att bli medlemmar i 
Föreningen Energikontor Sydost. I samband med möjligheten att bli 58 
kommuner och fyra regioner, införlivas också Energikontoret Skåne i ett 
gemensamt stort bolag med bred kompetens inom energi och klimatfrågor. 
Eftersom Skånes Kommuner inte längre kommer att tillhandahålla ett skånskt 
energikontor är detta en lämplig lösning som möjliggör fortsatt rådgivning men 
är också ett viktigt verktyg för kommunens övriga miljöarbete. Det är alltså inte 
avgränsat till just rådgivningsfrågor.  
Medlemsavgiften motsvarar 1 krona per invånare.  
 
Beslutsunderlag  
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-01 § 130 
Ansökan om medlemskap i föreningen Energikontor Sydost 
Finansieringsmodell 2023 
Välkommen till Energikontoret Sydost 
Om Energikontor och energirådgivning 
Frågor och svar – ny hemvist för Energikontoret Skåne 
Energi- och klimatrådgivning i Åstorp 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att Åstorps kommun ansöker om medlemskap i 
Energikontoret Sydost 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Åstorps kommun ansöker om medlemskap i 
Energikontoret Sydost 
 
Expedieras 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Energikontoret Sydost 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

Ks § 128 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2022/2 
 
Sammanfattning 
Jonas Jönsson, kommunchef, informerar om 

o Hur sommaren fortlöpt - I stort sett lugnt i verksamheterna. 
Kultur- och fritidsverksamheten har haft problem med 
förstörelse i bastun på utebadet i Kvidinge. Socialnämnden har 
haft svårt med att bemanna upp inom hemvården, delvis 
problem med Covid-19, men läget har varit under kontroll och 
man har lyckats undvika att sprida smittan. 

• Covid-19, inga fler krisledningsmöten då smittan upplevs under 
kontroll, även om det funnits en mindre ökning under sommaren. 

• Projektet om Ringsjön som syftar till att ta bort kraftdammarna för att få 
laxen att vandra upp. Studieresa gjordes i våras till Mörrum för att se 
hur man arbetat där och för att dra lärdomar. Kommunchefen kommer 
att åka på en studieresa den 21–23 september i ett liknande syfte.  

• Förändring inom KSF - Under en försöksperiod har tjänsten som 
lokalstrateg funnits under ekonomichefen, men man har kommit 
överens om att flytta tillbaka denna under kommunchefen. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

Ks § 129 
 
Väckt ärende från Åsa Holmén (L) – Plan för medborgardialoger 
Dnr KSFD 2022/104 
 
Sammanfattning 
På kommunstyrelsens sammanträde den 6 april 2022 väckte Åsa Holmén (L) ett 
ärende gällande medborgardialoger där kommunchefen ombads att upprätta en 
plan för medborgardialoger. En medborgardialog är en möjlighet för 
kommunen att involvera intressenter av kommande politiska beslut redan under 
beredningsstadiet och underlättar politikens arbete inför det slutliga beslutet då 
medborgarnas åsikter har blivit inarbetade i materialet. En medborgardialog är 
ett viktigt demokratiskt verktyg för medborgarinflytande som kompletterar den 
annars representativa demokratin där folkvalda representerar kommuninvånare. 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett underlag inför 
medborgardialoger som är tänkt att vara till hjälp för politiska beslutsfattare i 
sådana fall då ett medborgarinflytande anses nödvändigt. I skrivelsen redogörs 
för olika typer av medborgarinflytande, för – och nackdelar med 
medborgardialoger, en checklista med punkter som bör beaktas inför beslut om 
medborgardialog samt alternativa former av medborgarinflytande. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-01 § 132 
Tjänsteskrivelse från kommunchef 2022-04-29 v2 
Beslut från Kommunstyrelsen 2022-04-06 § 79 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anse det väckta ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till det väckta ärendet. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till det väckta ärendet. 
Jan Hennicks (-) yrkar bifall till det väckta ärendet. 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till det väckta ärendet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Åsa Holméns (L) yrkande med 
bifallsyrkande från Roger Nielsen (M), Jan Hennicks (-) och Paul Ericsson (M) 
under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

Ks § 129, forts 
 
Votering 
Åsa Holmén (L) begär votering.   
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning: Den som bifaller 
ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Åsa Holméns (L) 
bifallsyrkande 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 (§ 129). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser det väckta ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig till förmån för Åsa Holméns (L) 
yrkande.  
 
Expedieras 
(8) Akten 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

Ks § 130 
 
Månadsuppföljning 2022 maj 
Dnr KSFD 2022/60 
 
Sammanfattning 
Efter maj månad konstateras att verksamheternas nettokostnader för perioden 
ligger något lägre än budget. Bedömd årsprognos efter maj månad 2022 uppgår 
till 52,4 mkr, vilket är 31,7 mkr bättre än budget. Fram till och med maj månad 
har 18,5 % av investeringsbudgeten förbrukats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jonas Wallin, Redovisningscontroller, 2022-06-13 
Månadsrapport efter maj, 2022-06-13 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar på att godkänna bedömd årsprognos efter maj månad 2022. 
  
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter maj månad 2022. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

Ks § 131 
 
Bidrag till samlingslokaler 
Dnr KSFD 2022/138 
 
Sammanfattning 
Bidrag till samlingslokaler ansöks av Tingvalla Bygdegårdsförening, Hyllinge 
Byggnadsförening och Kvidinge Folkets Hus. I enlighet med de riktlinjer som 
gäller för bidrag till samlingslokaler dnr: KSFD 2021/115 har bidragsansökan 
innehållande uppgifter om samlingslokalen, ekonomi (bokslut) och den 
verksamhet som bedrivs har inkommit för samtliga tre föreningarna.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar från Tingvalla Bygdegårdsförening, Hyllinge 
Byggnadsförening och Kvidinge Folkets Hus.  
Tjänsteskrivelse från controller Annika Tublén daterad 2022-06-29  
 
Yrkanden 
Johan Bergqvist (V) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendet. 
 
Ordförande yrkar på att Bidrag till samlingslokaler utbetalas under 2022 enligt 
fördelningen nedan, 
 
Tingvalla Bygdegårdsförening  90.000 SEK 
Hyllinge Byggnadsförening  90.000 SEK 
Kvidinge Folkets Hus   90.000 SEK 
 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Peter Lindberg (SD) 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 Paul Ericsson (M), 
Roger Nielsen (M), Peter Lindberg (SD), Mikael Mårtensson (S) och Annica 
Vink (C) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Bidrag till samlingslokaler utbetalas under 2022 enligt fördelningen nedan, 
 
Tingvalla Bygdegårdsförening  90.000 SEK 
Hyllinge Byggnadsförening  90.000 SEK 
Kvidinge Folkets Hus   90.000 SEK 



Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

Ks § 131, forts 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
Kanslichef 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

Ks § 132 
 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 
Dnr KSFD 2022/170 
 
Sammanfattning 
Alla arbetsgivare i Sverige ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete vilket 
innebär att kommunen ska fastställa arbetsmiljömål för organisationen, att 
medarbetare ska kunna rapportera in arbetsskador och tillbud att organisationen 
i alla delar jobbar med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp alla 
arbetsförhållanden med mera. Åstorps kommun har en arbetsmiljöpolicy 
innehållande politiskt satta mål och dessa följs upp i uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med en uppföljning av hur alla 
delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet förstås, tillämpas, tillgängliggörs 
inom organisationen. Utifrån undersökningen om hur systematiskt 
arbetsmiljöarbete tillämpas i praktiken ser man att arbetsmiljöpolicyn inte var 
känd hos alla förvaltningarna och att dess innebörd var inte heller klar för alla 
anställda.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15 § 144 
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2022-06-16 § 14 
SAM uppföljning 2021 
Tjänsteskrivelse uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet år 2021 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige godkänna uppföljningen av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 2021. 
 
Protokollsanteckning 
Åstorpsalliansen (M, L, KF) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning (se protokollsbilagor i slutet av protokollet). 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

Ks § 133 
 
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 



Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

Ks 133, forts 
Slutrapport 
Synpunkter från fackliga organisationer (Kommunal, Vision och 
Lärarförbundet)  
Risk- och konsekvensanalys av förslaget 
Samverkansprotokoll 2022-08-01 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-06-01 § 108 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall kommunstyrelsens beslutsförslag vilket innebär: 
Att godkänna 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. 

• 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”. 

 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Annica Vink (C) yrkar på att  

• Återremittera arvodesreglemente,  
• Återremittera organisationsförändringen 
• Bifall till att genomföra basutbildning 
• Avslå införa andra oppositionsråd 
• Avslå att minska antalet ledamöter och ersättare i nämnder och 

styrelser. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Tina Christensen (S) yrkar på att 

• Återremittera arvodesreglementet 
• Återremittera förslaget för den politiska organisationen, med anledning 

av den fackliga samverkan. 
• Avslå att införa ett andra oppositionsråd 

 
Jan Hennicks (-) yrkar bifall till Annica Vinks (C) yrkande. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på i första hand på att återremittera ärendet vad gäller 
organisationsförändringen för att beakta synpunkterna från fackliga samverkan. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på i andra hand: 

• Att inte inrätta ett nytt oppositionsråd på 50 procent, 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

Ks § 133, forts 
• Att kultur-och fritidsnämnden avskaffas och deras uppdrag enligt 

reglementet läggs in under Bildningsnämnden.  
• Att utgå från principen att fördela de olika presidieuppdragen i 

respektive nämnd till olika politiska konstellationer. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.  
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer återremissyrkandena mot att avgöra ärendet på 
sammanträdet under proposition och finner att detta ska avgöras på 
sammanträdet. 
 
Votering - § 133 A 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller att 
ärendet ska avgöras idag röstar Ja, och den som bifaller att ärendet ska 
återremitteras röstar Nej.  
 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 9 Ja-röster och 4 nej-
röster, vilket innebär att ärendet ska avgöras på sammanträdet. För att se hur 
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 133 – A). 
 
Ordförande ställer yrkandet om att avslå ett andra oppositionsråd, som Annica 
Vink (C), Jan Hennicks (-), Tina Christensen (S) och Åsa Holmén (L) yrkat 
under proposition och finner att detta avslås. 
 
Votering - § 133 B 
Tina Christensen (S) begär votering. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar avslag 
på yrkandet ”att avslå ett andra oppositionsråd”, som Annica Vink (C), Jan 
Hennicks (-), Tina Christensen (S) och Åsa Holmén (L) yrkat röstar JA, och 
den som bifaller yrkandet röstar Nej.  
 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 9 Ja-röster och 4 nej-
röster, vilket innebär att yrkandet om ”att avslå ett andra oppositionsråd” 
avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 133 – B). 
 
Ordförande ställer yrkandet om att avslå minska antalet ledamöter i nämnder 
och styrelser, som Annica Vink (C) och Jan Hennicks (-) yrkat under 
proposition och finner att detta avslås. 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

 
Ks § 133, forts 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) yrkande om ”Att kultur-och 
fritidsnämnden avskaffas och deras uppdrag enligt reglementet läggs in under 
Bildningsnämnden” under proposition och finner att detta avslås. 
 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) yrkande om ”Att utgå från principen att 
fördela de olika presidieuppdragen i respektive nämnd till olika politiska 
konstellationer” under proposition och finner att detta avslås. 
 
Votering - § 133 C 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning, dem som yrkar på att 
avslå Åsa Holméns (L) yrkande röstar Ja och den som bifaller yrkandet röstar 
Nej. 
 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 Ja-röster, 2 Nej-röster 
och 6 som avstår ifrån att delta i omröstningen, vilket innebär att Åsa Holméns 
(L) yrkande avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 
133 C). 
 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkanden från Nils-Göran Nilsson 
(KD), Mikael Mårtensson (S), Roger Nielsen (M), Peter Lindberg (SD), och 
Paul Ericsson (M) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 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. 

• 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”. 

 
Reservation 
Annica Vink (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se protokollsbilagor i 
slutet av protokollet). 
Åsa Holmén (L) reserverar sig mot beslutet (se protokollsbilagor i slutet av 
protokollet). 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

Ks § 134 
 
Anmälningsärenden 
AVT 2021-118, Dom 2022-05-25 från Förvaltningsrätten i Malmö 9692-21 Aktbil 36, 
avseende överprövning av upphandling och avtals giltighet enligt lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling. Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning av avtals giltighet 
 
KSFD 2020/20, Beslut 2020-06-02 från Högsta förvaltningsdomstolen i Mål nr 7263-21, 
avseende överklagat beslut från Kammarrätten i Göteborg i Mål nr 5235-21. Högsta 
förvaltningsdomstol meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed 
fast.  
 
KSFD 2022/111, Informationsbrev till kommunerna om fördelningstal gällande 
skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, 220601 - Länsstyrelsen Skåne 
 
KSFD 2022/155, Protokoll årsstämma NSVA 2022-05-13 
 
KSFD 2022/110, Protokoll från NSR AB, Ekonomiska Delegationer, Möte 2, 2022-04-28 
 
KSFD 2022/110, Protokoll från NSR AB, Tekniska Delegationen, Möte 2, 2022-04-28 
 
KSFD 2022/110, Protokoll från NSR AB, Styrelsemöte 2, 2022-04-29 
 
KSFD 2022/110, Protokoll från NSR AB, Styrelsemöte 2, Vera Park Circularity AB, 2022-04-
29 
 
KSFD 2022/110, Protokoll från NSR AB Styrelsemöte 3 - Konstituerande möte, 2022-05-05 
 
KSFD 2022/110, Protokoll från NSR AB, Vera Park Circularity AB, Årsstämma 2022-05-05 
 
KSFD 2022/110, Protokoll från NSR AB, Årsstämma, 2022-05 
 
KSFD 2022/11, Återkoppling - Information till kommunledning angående förslag på 
fördelningstal på kommunnivå gällande skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet 
 
KSFD 2022/174, Meddelande från styrelsen nr 11/20022 - Förbundsavgift år 2023 till Sveriges 
Kommuner och Regioner 
 
KSFD 2022/175, Meddelande från styrelsen nr 12/2022 - Förlängd rekommendation 
kunskapsstyrning Socialtjänst 2024 - Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
 
KSFD 2022/181, Revisionens granskningsrapport: Granskning av insatser för elever med 
problematisk frånvaro i skolan 
 
KSFD 2022/210, Regionplan för Skåne 2022-2040 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Anmälningsärendena noteras till protokollet. 
 
Expedieras: Akten 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

Ks § 135 
 
Delegationsärenden 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2022-05-15 – 2022-06-14 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2022-06-15 – 2022-07-14 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsärendena noteras till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

Ks § 136 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åsa Holmén (L) om Norra Vallgatan 
Deponin- upphandling Peab Asfalt och genomförandet av underhållsarbetet 
gällande åtgärden övertäckning 
Dnr KSFD 2022/222 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) väckte ett övrigt ärende gällande övertäckning av Norra 
Vallgatan, i ärendet yrkas följande: 
Att ge kommunchefen i uppdrag att redovisa följande att- satser till 
kommunstyrelsen i september 2022: 

• Hur ser beställningen ut av Peab Asfalt och till vilken kostnad?  
• Motivering till att Åstorps kommun inte konkurrensutsatt arbetet till 

kompetens och även pris?  
• Motiv till att Peab Asfalt har valts ut utan upphandling och varför inte 

andra företag har fått lämna in anbud?  
• Varför påbörjades arbetet av Peab Asfalt innan beslutet har vunnit laga 

kraft?  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Det väckta ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-08-10 

PROTOKOLLSBILAGOR 
1. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 129 
2. Protokollsbilaga från Åstorpalliansen (M, L, KD) § 132 
3. Reservation från Liberalerna § 133 
4. Reservation från Centerpartiet § 133 

 
 



Skriftlig reservation till förmån för eget yrkande angående ett väckt ärende i 
kommunstyrelsen 2022-08-10, om behovet och en plan för 
medborgardialoger i Åstorps kommun.  
 
Det som beskrivs av tjänstemännen i skrivelsen är ett arbetssätt kring 
medborgardialoger. Det vi efterlyser är att en plan skall upprättas för 
medborgardialoger och att de skall hållas så tidigt som möjligt i processen kring 
ett ärende av större vikt och frågor som är av strategisk art för våra 
kommunmedborgare.  
 
Delaktigheten kring ärende som bereds men även ärende som kommer från 
medborgare behöver hanteras genom stor delaktighet och lyhördhet. Det skapar 
även ett djupare och bredare beslutsunderlag som är viktig att ha med sig som 
förtroendevald.    
 
Reservation till förmån för eget yrkande,  
 
Åstorp 2022-08-14 
  
För Åstorpsalliansen  
 
Åsa Holmén 
Liberalerna i Åstorp  
 

mailto:asa.holmen@svalof.net


 
 

Åstorpsalliansen 
 
 
Protokollsanteckning   
§ 132 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 
 
En bra uppföljning, som visar hur kommunen arbetar med arbetsmiljön, tyvärr visar 
den fortfarande på brister.  
Detta är ett mycket viktigt område som tidigare inte fungerat fullt ut, vilket har påtalats 
av oppositionen och revisionen.  
Åstorpsalliansen vill till nästa årsredovisning att alla förvaltningar löser sin uppgift 
enligt de instruktioner som finns. För att skapa tillitsbaserad styrning och ledning är 
det av yttersta vikt att förtroende skapas genom att alla förvaltningar genomför det de 
ska. 

 

 
 
Kommunstyrelsen 2022-08-10. 
 
 
Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 
 
 



KS 2022-08-10 
 
Skriftlig 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  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 i december 2021 och nu när  ärendet är uppe i kommunstyrelsen 
för andra gången efter att de fackliga organisationerna har inkommit med synpunkter.  
 
Vi anser att de fasta politiska råden inte behöver utökas, det är viktigare att se till 
principen att de olika politiska konstellationer får inflytande i presidiet och i 
arbetsutskott  utefter en viss proportionalitet.  Vi anser inte det berättigat i en kommun 
av Åstorps storlek att ha tre kommunalrådsposter. Vi framhåller istället ett 
demokratiskt behov kring ett gruppledararvode för att på så sätt fördela och framhålla 
partiernas arbete i demokratins tjänst.  
 
Kultur - och fritidsnämnden numera tillagda uppdragsområde kan hamna under 
Bildningsnämnden ansvarsområde.  Vi vill avskaffa kultur-och fritidsnämnden.    
 
Förvaltningsorganisationens utökning är ett separat ärende, som vi borde ta ställning 
till senare efter att en risk -och konsekvensanalys är framtagen och hanterad samt när 
den politiska organisationen är fastställd.   
 
Vi reserverar oss till förmån för egna yrkande, 
 
Åstorp 2022-08-14 
 
Åsa Holmén  
Liberalerna i Åstorp   



 
 
 
 
 

Arvodesreglemente och politisk organisation 

Centerpartiet är inte övertygat att framtaget organisationsförslag är det bästa förslaget 
för vår kommun. 
Rapporten innehåller många frågetecken samt vissa rena sakfel. 
Man hänvisar bland annat till en rapport från Kultur & fritidsförvaltningen denna är 
daterad 2022-01-20 då var fortfarande det gamla förslaget från gruppen som gällde. 
Man har inte begärt in någon ny rapport utifrån de nya förutsättningarna samt så har vi 
ingen kultur & fritidsförvaltning. 

Att flytta skollagsstyrd verksamhet till KSF skulle kunna innebära att man inte får det 
politiska stöd som krävs då man saknar den kompetens som BIN besitter i KSF. 
Det är även olyckligt att man föreslår att sprida ut utbildningsverksamheten på två 
nämnder då det kommer bli svårare att hålla en rödtråd. 

Kulturskolan finansieras idag från BIN’s budget och där satsningen på att ta bort 
terminsavgiften finansieras från bidraget likvärdig skola skulle man flytta 
verksamheten från BIN till KFN så kommer inte medlen kunna följa med då dessa 
administreras av BIN och är riktade pengar. 

Att införa ett andra oppositionsråd ser vi bara som en extra utgift för skattebetalarna, 
idag har oppositionsrådet uppdraget att informera alla oppositionspartier inte enbart 
sitt egna block. Om detta inte utförs så är det ett problem som måste hanteras inom 
partierna i oppositionen och är inte något som skall  belasta skattebetalarna. 

Att minska antalet ledamöter i de olika nämnderna kommer innebära att de mindre 
partierna kommer få sämre representation samt att nya politiker kan få svårare att 
komma med i en nämnd och lära sig hur det fungerar. Innebörden av detta är att vi 
minskar den demokratiska påverkan våra medborgare har givit alla partier. 

Vi tycker även att det är olyckligt att man från organisationsgruppens sida inte har haft 
en dialog med presidierna i nämnderna för att inhämta synpunkter och förslag. Många 
saker hade man kunnat lösa genom dialog men man valde att ignorera facknämnderna 
och kom med ett förslag som känns halvfärdigt. 

Centerpartiet yrkar på följande: 

- Återremittera arvodesreglementet
- Bifalla att det genomförs basutbildning för förtroendevalda
- Att återremittera organisationsförändringen och att man tar ett omtag i den 

nya mandatperioden med aktiva politiker och tjänstemän. 
- Avslå att införa ett andra oppositionsråd 
- Avslå att minska antalet ledamöter i nämnder och styrelser

Annica Vink Murat Özbalci 
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