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KOMMUNSTYRELSEN 
PROTOKOLL 2021-09-15 

Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, klockan, 18:00 – 23:17 
Ajournering 20:05 – 20:20 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Amer Lukac, nämndsekreterare §§ 155 – 173 
Jonas Jönsson, kommunchef, §§ 155 – 173 
Anna Falkenstam, ekonomichef, §§ 155 – 162 
Petra Johansson, miljöstrateg, §§ § 155 – 157 
Raquel Zuniga Saenz, nämndsekreterare §§ 155 – 159 
Simon Jaldefjord, ekonom §§ 155 – 159 
Fredrik Paulsson, utvecklingsstrateg, §§ 155 – 159 
Mikael Fors, VD BFAB, §§ 155 – 165 
Merih Özbalci, kanslichef, §§ 163 – 173 

 

Övriga 
deltagare 

 
 

 

Plats och tid för 
justering 

Stationshuset, torsdagen den 16 september klockan 08:00. 

 
 
 

Sekreterare Amer Lukac 
  
 
   

Ordförande Ronny Sandberg (S)  
  

 
 

(1) Justerande Mikael Mårtensson (S)  
  

 
 
 

 

(2) Justerande Nils-Göran Nilsson (KD)  
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 158 A § 158 B 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) X X X   X   

SD         
Vakant         

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

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

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

SD         
Peter Lindberg (SD) ---        

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

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

Totalt 16 13 6 5 2 6 5 2 
 
 

Votering 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 159 § 162 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) X X X   X   

SD         
Vakant         

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

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

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

SD         
Peter Lindberg (SD) ---        

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

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

Totalt 16 13 6 5 2 9 4  
 

Votering 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 164 A § 164 B 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) X X X   X   

SD         
Vakant         

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

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

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

SD         
Peter Lindberg (SD) ---        

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

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

Totalt 16 13 6 5 2 6 5 2 
 

Votering 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 164 C § 165 A 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) X X X   X   

SD         
Vakant         

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

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

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

SD         
Peter Lindberg (SD) ---        

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

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

Totalt 16 13 6 5 2 8 5  
 

Votering 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 165 B § 165 C 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) X X X   X   

SD         
Vakant         

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

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

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

SD         
Peter Lindberg (SD) ---        

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

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

Totalt 16 13 6 5 2 6 5 2 
 

Votering 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 165 D § 165 E 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) X X X   X   

SD         
Vakant         

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

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

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

SD         
Peter Lindberg (SD) ---        

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

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

Totalt 16 13 6 5 2 6 5 2 
 

Votering 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 166 § 167 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) X X X   X   

SD         
Vakant         

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

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

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

SD         
Peter Lindberg (SD) ---        

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

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

Totalt 16 13 7 6  8 5  
 

Votering 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 170  

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) X X X      

SD         
Vakant         

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

Othman Al Tawalbeh (S)  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        

SD         
Peter Lindberg (SD) ---        

Vakant         
Vakant         
Vakant         

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

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

Totalt 16 13 6 5 2    

Votering 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

11(46) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 155 
 
Godkännande av dagordning 
 
Ordförande yrkar på att följande ärenden utgår: 

• ”Frågestund för allmänheten” då det inte inkommit några frågor 
• Delegationsärenden, då det inte finns någonting att redovisa för perioden 

 
Roger Nielsen (M) väcker övrigt ärende ”gällande budget för kommunstyrelsen” 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med ovan justering. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 156 
 
Ansökan om LONA-bidrag för restaurering av våtmark på fastigheten 
Sånna 5:21 
Dnr KSFD 2021/174 
 
Sammanfattning 
Marita Linné, ägare till fastigheten Sånna 5:21, har ansökt om LONA-bidrag 
för att restaurera en 15 år gammal våtmark i jordbrukslandskapet i anslutning 
till Rönne Å. Våtmarken bedömdes av Naturvårdsingenjörerna år 2020 ha haft 
en mycket stor miljönytta genom att stoppa läckage av näringsämnen från cirka 
400 hektar jordbruksmark från att nå Rönne Å, men våtmarken har under åren 
sakta fyllts igen med sediment och växtlighet. Detta behöver tas bort för att 
återställa våtmarkens reningsförmåga till en kostnad av 224 000 kronor. Ansökt 
bidrag är 90% av projektkostnaden, initiativtagaren står för resterande 10%. 
LONA-projekt kan drivas av enskilda initiativtagare som privata 
fastighetsägare, men den kommun i vilken åtgärden genomförs måste stå 
bakom ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01 § 193 
Tjänsteskrivelse Petra Johansson, daterad 2021-08-18 
LONA-ansökan 
Medfinansieringsintyg 
Rapport Naturvårdsingenjörerna AB – Rådgivning Länsstyrelsen Skåne, 
daterad 2020- 06-16. 
Kartbilaga 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att ge miljöstrategen i uppdrag att tillsammans med 
initiativtagaren ansöka om LONA-bidrag för restaurering av våtmarken och vid 
beviljat bidrag administrera LONA-bidraget under projekttiden. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge miljöstrategen i uppdrag att tillsammans med 
initiativtagaren ansöka om LONA-bidrag för restaurering av våtmarken och vid 
beviljat bidrag administrera LONA-bidraget under projekttiden. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
Miljöstrateg 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 157 
 
Halvårsuppföljning av verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 2021 
Dnr KSFD 2020/392 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen för det miljöstrategiska arbetet i Åstorp antogs av 
kommunstyrelsen den 7 januari 2021 och innefattade följande punkter:  

• Uppföljning av internt miljöarbete 
o Kommunens miljömål 
o Avfallsplanen 

• Naturvård 
o Handlingsplan mot invasiva arter 
o LONA-projekt 
o Strategiskt vattenvårdsarbete – Vega ås och Rönne ås vattenråd 

• Fysisk planering 
o Översiktsplan Åstorps kommun 2040 
o Utveckling grönstruktur 

Då cirka ett halvår har gått sedan antagande har en halvårsuppföljning 
överlämnats för information till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 180 
Halvårsuppföljning VP Miljöstrategiskt arbete 
 
Yrkanden 
Paul Ericsson (M) yrkar på att återremittera ärendet för att  

• Få en beskrivning av vilka mål vi har för miljöstrategiskt arbete samt 
viken måluppfyllelse vi har just nu. Detta berör bl.a. invasiva arter, 
deponierna, avfallsplan, humlebäcken m.m. 

• KFs antagna regionala avfallsplan ska implementeras 
kommunövergripande och en kontinuerlig uppföljning genomförs 

• Beskriva arbetet mot invasiva arter med avseende på om utbredningarna 
minskar eller ökar samt beskriver var det är mest bekymmersamt och 
vad planen är.  

• Att man beskriver uppskattat behov av resursallokering för att driva Ö.P 
på ett fullgott sätt samt beskriver hur det faktiskt har sett ut under 
senaste året samt hur det ser ut idag. 

 
Proposition 
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) yrkande under proposition och finner att 
detta bifalles. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 157, forts 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att  

• Få en beskrivning av vilka mål vi har för miljöstrategiskt arbete samt 
viken måluppfyllelse vi har just nu. Detta berör bl.a. invasiva arter, 
deponierna, avfallsplan, humlebäcken m.m. 

• KFs antagna regionala avfallsplan ska implementeras 
kommunövergripande och en kontinuerlig uppföljning genomförs 

• Att kommunen beskriver arbetet mot invasiva arter med avseende på 
om utbredningarna minskar eller ökar samt beskriver var det är mest 
bekymmersamt och vad planen är.  

• Att man beskriver uppskattat behov av resursallokering för att driva Ö.P 
på ett fullgott sätt samt beskriver hur det faktiskt har sett ut under 
senaste året samt hur det ser ut idag. 

 
Expedieras 
Akten 
Miljöstrateg 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 158 
 
Delårsbokslut 2021 för kommunstyrelsen och dess förvaltning 
Dnr KSFD 2021/185 
 
Sammanfattning 
Delårsbokslutet beskriver kommunstyrelsens verksamhet utifrån 
kommunfullmäktiges inriktningsmål och nyckeltal och vad som har 
åstadkommits under årets första åtta månader. En första bedömning av 
måluppfyllnad görs först i samband med årsredovisningen. Rapporten redogör 
även för kommunstyrelsens ekonomiska resultat under räkenskapsperioden 
samt helårsprognos.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 210 
Delårsbokslut 2021 för kommunstyrelsen och dess förvaltning 
Tjänsteskrivelse från Jonas Jönsson, kommunchef; Fredrik Paulsson, 
utvecklingsstrateg och Simon Jaldefjord, Ekonom. Delårsbokslut 2021 för 
kommunstyrelsen och dess förvaltning (2021-09-07) 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen  

• godkänner delårsbokslut med helårsprognos för 2021.  
• beslutar att inga vidare åtgärder behöver vidtas med anledning av den 

negativa budgetavvikelsen 
 
Paul Ericsson (M) yrkar för Åstorpsalliansen (M, L, KD) följande 
tilläggsyrkanden att: 

1. Vi får en uppföljning av lokalförsörjningsprocessen 2 ggr under 2022 
kopplat till revisionens kritik samt andra mål vi haft med den nya 
processen.  

2. Vi får en analys varför Åstorp ligger betydligt högre i antalet våldsbrott 
sedan 2015 samt varför vår trygghetsmätning visar på nästan underkänt. 
Förutom våld, vad är orsakerna bakom den mycket låga tryggheten? 

3. Säkerställa att kommunens arbetsmiljöpolicy samt tillhörande 
rutiner/mallar revideras i syfte att skapa tydlighet kring hur SAM-
processen ska bedrivas i Åstorps kommun. 

4. Säkerställa att en kommunövergripande sammanställning av den årliga 
uppföljningen av SAM genomförs 

 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) yrkande. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.  



Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 158, forts 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
och Annica Vink (C) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) första yrkande med bifallsyrkande från 
Åsa Holmén (L) under proposition och finner att detta avslås. 
 
Paul Ericsson (M) begär votering. 
 
Voteringsordning - § 158 A 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. 
Den som yrkar på att avslå Paul Ericssons (M) första tilläggsyrkande röstar Ja 
och den som yrkar bifall till tilläggsyrkandet röstar Nej. 
 
Votering - § 158 A 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 Ja-röster, 5 Nej-röster 
och 2 som avstår i från att delta i omröstningen, vilket innebär att Paul 
Ericssons (M) första tilläggsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna röstat, 
se omröstningsbilaga (§ 158 A). 
 
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) andra tilläggsyrkande med 
bifallsyrkande från Åsa Holmén (L) under proposition och finner att detta 
avslås. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar på att 
avslå Paul Ericssons (M) andra tilläggsyrkande röstar Ja och den som yrkar 
bifall till tilläggsyrkandet röstar Nej. 
 
Votering – § 158 B 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 Ja-röster, 5 Nej-röster 
och 2 som avstår i från att delta i omröstningen, vilket innebär att Paul 
Ericssons (M) andra tilläggsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se 
omröstningsbilaga (§ 158 B). 
 
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) tredje tilläggsyrkande med 
bifallsyrkande från Åsa Holmén (L) under proposition och finner att detta 
avslås. 
 
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) fjärde tilläggsyrkande med 
bifallsyrkande från Åsa Holmén (L) under proposition och finner att detta 
avslås. 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 158, forts 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut med helårsprognos för 2021, samt 
beslutar att inga vidare åtgärder behöver vidtas med anledning av den negativa 
budgetavvikelsen 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 159 
 
Delårsrapport Åstorps kommun och kommunkoncern 2021-08-31 
Dnr KSFD 2021/184 
 
Sammanfattning 
Föreligger delårsrapport per 2021-08-31 för Åstorps kommun och 
kommunkoncern. Delårsresultatet uppgår till 59,4 mkr för kommunen och 70,0 
för kommunkoncernen. Prognostiserat resultat för 2021 uppgår till 54,6 mkr för 
kommunen och 59,2 mkr för kommunkoncernen. Förbrukningen av 
kommunens investeringsbudget under perioden uppgår till 34 procent (57,3 
mkr av budgeterade 168,5 mkr). Den prognostiserade genomförandegraden för 
investeringarna avseende 2021 uppgår till 73 procent (122,3 mkr) av 
investeringsbudgeten. Bedömningen efter genomgång av fullmäktiges 
inriktningsmål och ekonomisk ställning är att Åstorps kommun och 
kommunkoncern har god ekonomisk hushållning under 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, budget- och analyschef, 2021-09-07 
Delårsrapport, 2021-09-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att Åstorps 
kommuns och kommunkoncerns delårsrapport 2021 godkänns och 
bedömningen efter genomgång av fullmäktiges inriktningsmål och ekonomisk 
ställning är att Åstorps kommun och kommunkoncern har god ekonomisk 
hushållning under 2021. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att säkerställa att en kommunövergripande 
sammanställning av den årliga uppföljningen av SAM genomförs. 
 
Ordförande yrkar avslag på Åsa Holméns (L) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
och Annica Vink (C) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) yrkande mot ordförandes avslagsyrkande 
och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 159, forts 
 
Voteringsordning - § 159 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller 
ordförandes avslagsyrkande röstar Ja och den som bifaller Åsa Holméns (L) 
tilläggsyrkande röstar Nej. 
 
Votering - § 159  
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 Ja-röster, 5 nej-röster 
och 2 som avstår i från att delta i omröstningen, vilket innebär att 
kommunstyrelsen avslår Åsa Holméns (L) tilläggsyrkande. För att se hur 
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 159). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Åstorps kommuns 
och kommunkoncerns delårsrapport 2021 godkänns och bedömningen efter 
genomgång av fullmäktiges inriktningsmål och ekonomisk ställning är att 
Åstorps kommun och kommunkoncern har god ekonomisk hushållning under 
2021. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig till förmån för Åsa Holméns (L) 
yrkande.  
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 160 
 
Ekonomichefen informerar 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, ekonomichef, informerar om: 

• Delårsrapporten är layoutad och kommer att vara den versionen som 
publiceras 

• Omsättning av lån 
• Upplösen av internbank 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 161 
 
Väckt ärende av Roger Nielsen (M) om redovisning av tilläggen i KSF 
internbudget 2021 
Dnr KSFD 2021/132 
 
Sammanfattning 
Roger Nielsen (M) väcker ett övrigt ärende angående redovisning av 
internbudgeten för KS 2021. I ärendet för internbudget 2021 hade 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) ett antal tilläggsyrkanden som Kommunstyrelsen 
biföll. Roger Nielsen (M) yrkar på att en återrapportering av status på tilläggen 
ska redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01 § 195 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19 § 143 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-08-19 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anse det väckta ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att avslå ärendet. 
 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) avslagsyrkande med bifallsyrkanden från 
Paul Ericsson (M), Roger Nielsens (M) och Nils-Göran Nilsson (M) mot 
ordförandes yrkande och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser det väckta ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig mot beslutet skriftligen. Se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 162 
 
Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5, 10 och 28 
Dnr KSFD 2021/75 
 
Sammanfattning 
Björnekulla Fastighets AB (BFAB) och AB Kvidingebyggden (KvB) har i 
enlighet med gällande ägardirektiv översänt en skrivelse med begärande om 
kommunfullmäktiges godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan 28, 
Backsippan 5 och 10.  
 
Försäljningen är delvis en följd av att Åstorps kommun sagt upp gällande 
hyresavtal för boendet på Backsippan, fastighet Backsippan 28. Genom att även 
sälja intilliggande fastigheter är syftet att frigöra kapital för en direkt satsning 
på bostäder på Björnekulla Ås.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen ser inte att behov föreligger av fastigheterna för 
kommunalt ändamål. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2021-
05-31 och har därefter kompletterats med en skrivelse från bolaget. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 183 
Komplettering till Kommunstyrelsen avseende försäljning av Backsippan 
Protokoll från kommunfullmäktige 2021-05-31 § 83 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 89 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 100 
Yttrande från Socialförvaltningen gällande Backsippan 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 § 88 
Skrivelse BFAB, försäljning av fastigheter daterad den 11 mars 2021 
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-03-19  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljning av 
Backsippan 5, 10, 28. 
 
Åsa Holmén (L), Paul Ericsson (M) och Roger Nielsen (M) yrkar på avslag på 
förslaget om en försäljning av Backsippan 5,10 och 28. Vi ser i stället att KVB 
nyttjar fastighetsbeståndet till att omvandla det till traditionella lägenheter 
utifrån gällande ägardirektiv.   
 
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 162, forts 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C) och 
Mikael Mårtensson (S) och Nils-Göran Nilsson (KD) mot Åsa Holméns (L) och 
Paul Ericsson (M) och Roger Nielsens (M) yrkande under proposition och 
finner att ordförandes yrkande bifalles.  
 
Jan Hennicks (-) begär votering. 
 
Voteringsordning – § 162  
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller 
ordförandes förslag röstar Ja och den som bifaller Åsa Holméns (L) yrkande 
röstar Nej.  
 
Votering – § 162  
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 9 Ja-röster och 4 Nej-
röster, vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. För att se hur 
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 162). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning av 
Backsippan 5, 10 och 28. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

 
Ks § 163 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Jonas Jönsson, kommunchef, informerar om: 

• Byggnationer 
• Tryggare Åstorp 
• Covid19-läget 
• Dialog med länsstyrelsen om prästmarken 
• LEADER-projekt Rönneå och Ringsjön 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 164 
 
Beställning av ny skola och förskola Haganäs 
Dnr KSFD 2021/159 
 
Sammanfattning 
Behov av en ny skola och förskola föreligger inom Haganäs. Den nya skolan 
planeras för 425 elever i årskurs F-6 och inkluderar grundsärskola. Nuvarande 
ersättningslokaler för Haganässkolan och grundsärskolan avvecklas. Förskolan 
planeras för 180 barn och kommer att ersätta Piongården röda, Solgården och 
Hagagården. Beräknad hyreseffekt är 14 004 915 kr/år och inkluderar energi 
och larm. Hyreseffekten är högre än tidigare beräknat varför nytt 
finansieringsbeslut krävs. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 183 
Tjänsteskrivelse, beställning av ny skola och förskola Haganäs, 2021-07-06  
Beslut bildningsnämnden, daterat den 23 juni 2021 § 98 
Beställning Haganässkolan och förskola, daterad den 19 maj 2021 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar  
Att föreslå kommunfullmäktige att beställa ny skola och förskola i enlighet 
med upprättad beställning (beställningsdokumentet) och framtagna ritningar. 
Att föreslå kommunfullmäktige att hyres- och driftseffekter för den nya skolan 
och förskolan inarbetas i kommande budgetarbete. 
 
Paul Ericsson (M), Åsa Holmén (L), Roger Nielsen (M) och Nils-Göran 
Nilsson (KD) yrkar på att: 

1. Investeringsvolymen fastställs till 315 188 000 med en hyresnivå på 14 
004 905 (14 miljoner)  

2. Ordförande får i uppdrag att dels beskriva vem som är ansvarig för de 
olika delarna är, samt ge denna i uppdrag att kritiskt skyndsamt ge 
förslag på delar som kan bantas för att försöka komma till rätta med de 
skenande kostnaderna. 

3. Att vi får en ingående analys varför beräknad kostnad har skenat från 
108 miljoner till 315 188 000 miljoner, vilka beaktande kring kostnader 
har vi haft under projektets gång? 

 
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 164, forts  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C) och 
Mikael Mårtensson (S) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer därefter Paul Ericssons (M), Åsa Holmén (L), Roger Nielsen 
(M) och Nils-Göran Nilsson (KD) första tilläggsyrkande under proposition och 
finner att detta avslås. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning – § 164 A 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. 
Den som yrkar på att avslå Paul Ericssons (M) m.fl. första tilläggsyrkande 
röstar Ja och den som yrkar bifall till tilläggsyrkandet röstar Nej. 
 
Votering - § 164 A 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 Ja-röster, 5 Nej-röster 
och 2 som avstår i från att delta i omröstningen, vilket innebär att Paul 
Ericssons (M) m.fl. första tilläggsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna 
röstat, se omröstningsbilaga (§ 164 A). 
 
Proposition 
Ordförande ställer därefter Paul Ericssons (M), Åsa Holmén (L), Roger Nielsen 
(M) och Nils-Göran Nilsson (KD) andra tilläggsyrkande under proposition och 
finner att detta avslås. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning – § 164 B 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar på att 
avslå Paul Ericssons (M) m.fl. andra tilläggsyrkande röstar Ja och den som 
yrkar bifall till tilläggsyrkandet röstar Nej. 
 
Votering - § 164 B 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 Ja-röster, 5 Nej-röster 
och 2 som avstår i från att delta i omröstningen, vilket innebär att Paul 
Ericssons (M) m.fl. andra tilläggsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna 
röstat, se omröstningsbilaga (§ 164 B). 
 
Ordförande ställer därefter Paul Ericssons (M), Åsa Holmén (L), Roger Nielsen 
(M) och Nils-Göran Nilsson (KD) tredje tilläggsyrkande under proposition och 
finner att detta avslås. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 164, forts 
 
Voteringsordning – § 164 C 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar på att 
avslå Paul Ericssons (M) andra tilläggsyrkande röstar Ja och den som yrkar 
bifall till tilläggsyrkandet röstar Nej. 
 
 
Votering - § 164 C 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 Ja-röster, 5 Nej-röster 
och 2 som avstår i från att delta i omröstningen, vilket innebär att Paul 
Ericssons (M) andra tilläggsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se 
omröstningsbilaga (§ 164 C). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Att beställa ny skola och förskola i enlighet med upprättad beställning 
(beställningsdokumentet) och framtagna ritningar. 
Att hyres- och driftseffekter för den nya skolan och förskolan inarbetas i 
kommande budgetarbete. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig mot beslutet skriftligen. Se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 165 
 
Beställning av ny förskola i Kvidinge 
Dnr KSFD 2021/160 
 
Sammanfattning 
Det finns behov av en ny förskola i Kvidinge. Den planerade förskolan är en 
konceptförskola som avropas på Sveriges kommuner och Regioners (SKR) och 
Addas ramavtal, Förskolebyggnader 2018. Förskolan rymmer 108–120 barn 
och kommer ersätta Trollskogen samt hantera överinskrivningar. Framtagande 
av detaljplan för området pågår. Planen beräknas antas under hösten 2021. 
Beräknad hyreseffekt är 1 900 000 kr7år och inkluderar energi och larm. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 182 
Tjänsteskrivelse, beställning av ny förskola i Kvidinge, 2021-07-07 
Beslut bildningsnämnden, daterat den 23 juni 2021 §98 
Beställnings, ny förskola Kvidinge Syd, daterad den 19 maj 2021 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att beställa ny förskola 
inom fastigheten Kvidinge 7:115 i enlighet med framtagna ritningar av BFAB i 
det fall detaljplanen vinner laga kraft, samt 
att hyres- och driftseffekter för den nya förskolan inarbetas i budget 2022–
2024. 
 
Paul Ericsson (M) yrkar på att återremittera ärendet för att: 

1. Investeringsvolymen ska dokumenteras och fastställas innan beslut 
enligt tidigare KF beslut.  

2. Utreda möjligheten att istället placera förskolan på den del av 
prästamarken som är möjlig (största delen) samt vilka extra kostnader 
det skulle medföra.  

3. Precisera det akuta behovet av förskoleplatser i Kvidinge utifrån 
delområdesprognosen för Kvidinge (utefter KSF befolkningsprognos 
2021-2030) samt hur det omedelbara behovet kring årsskiftet ser ut.  

4. Tidsbedöma när en förskola kan vara på plats på Söderåsvägen.  
5. I beställningen beskriva och ta höjd för det som bullerutredningen 

påvisar samt beskriva den utökade utemiljön och dess kostnader. Att 
under punkten; alternativ och konsekvenser förklara samt motivera 
alternativa lösningar genom att beskriva Prästamarken.  

6. Att ta fram en plan för vad som sker med förskolan Trollskogen och 
Fröhuset. 

7. Genomföra en medborgardialog med fokus på att förklara samt 
motivera placeringen av den nya förskolan på Söderåsvägen.    
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 165, forts 
Paul Ericsson (M) yrkar i andra hand som ändringsyrkanden att: 

1. Utreda möjligheten att i stället placera förskolan på den del av 
prästamarken som är möjlig (största delen) samt vilka extra kostnader 
det skulle medföra.  

2. I beställningen beskriva och ta höjd för det som bullerutredningen 
påvisar samt beskriva den utökade utemiljön och dess kostnader. Att 
under punkten; alternativ och konsekvenser förklara samt motivera 
alternativa lösningar genom att beskriva Prästamarken.  

Samt som tilläggsyrkanden att: 
1. Investeringsvolymen ska dokumenteras och fastställas innan beslut 

enligt tidigare KF beslut.  
2. Precisera det akuta behovet av förskoleplatser i Kvidinge utifrån 

delområdesprognosen för Kvidinge (utefter KSF befolkningsprognos 
2021-2030) samt hur det omedelbara behovet kring årsskiftet ser ut.  

3. Tidsbedöma när en förskola kan vara på plats på Söderåsvägen.  
4. Att ta fram en plan för vad som sker med förskolan Trollskogen och 

Fröhuset. 
5. Genomföra en medborgardialog med fokus på att förklara samt 

motivera placeringen av den nya förskolan på Söderåsvägen.    
 
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) yrkanden. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) yrkanden. 
Roger Nielsens (M) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) yrkanden. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) återremissyrkande med bifallsyrkanden 
från Nils-Göran Nilsson (KD), Åsa Holmén (L) och Roger Nielsen (M) mot att 
avgöra ärendet på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras på 
sammanträdet. 
 
Paul Ericsson (M) begär votering. 
 
Voteringsordning – § 165 A 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller att 
ärendet ska avgöras på sammanträdet röstar Ja och den som bifaller att ärendet 
ska återremitteras röstar Nej. 
 
Votering - § 165 A 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster 
vilket innebär att ärendet ska avgöras på sammanträdet. För att se hur 
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 165 A) 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 165, forts 
 
Ordförande ställer därefter eget yrkande mot Paul Ericssons (M) första 
ändringsyrkanden med bifallsyrkanden från Nils-Göran Nilsson (KD), Åsa 
Holmén (L) och Roger Nielsen (M) under proposition och finner att 
ordförandes yrkande bifalles. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning - § 165 B 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller 
ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifalles Paul Ericssons första 
ändringsyrkande röstar Nej.  
 
Votering - § 165 B 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 ja-röster, 5 nej-röster och 
2 som avstår ifrån att delta i beslutet, vilket innebär att Paul Ericssons (M) 
första ändringsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se 
omröstningsbilaga (§ 165).  
 
Ordförande ställer därefter eget yrkande mot Paul Ericssons (M) andra 
ändringsyrkanden med bifallsyrkanden från Nils-Göran Nilsson (KD), Åsa 
Holmén (L) och Roger Nielsen (M) under proposition och finner att 
ordförandes yrkande bifalles. 
 
Ordförande ställer därefter Paul Ericssons (M) första tilläggsyrkanden med 
bifallsyrkanden från Nils-Göran Nilsson (KD), Åsa Holmén (L) och Roger 
Nielsen (M) under proposition och finner att detta avslås. 
 
Roger Nielsen (M) begär votering. 
 
Voteringsordning - § 165 C 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar på att 
avslå tilläggsyrkandet röstar Ja och den som bifaller Paul Ericssons första 
tilläggsyrkande röstar Nej.  
 
Votering - § 165 C 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 ja-röster, 5 nej-röster och 
2 som avstår ifrån att delta i beslutet, vilket innebär att Paul Ericssons (M) 
första tilläggsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se 
omröstningsbilaga (§ 165 C).  
 
Ordförande ställer därefter Paul Ericssons (M) andra tilläggsyrkande med 
bifallsyrkanden från Nils-Göran Nilsson (KD), Åsa Holmén (L) och Roger 
Nielsen (M) under proposition och finner att detta avslås. 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 165, forts 
 
Ordförande ställer därefter Paul Ericssons (M) tredje tilläggsyrkande med 
bifallsyrkanden från Nils-Göran Nilsson (KD), Åsa Holmén (L) och Roger 
Nielsen (M) under proposition och finner att detta avslås. 
 
Ordförande ställer därefter Paul Ericssons (M) fjärde tilläggsyrkande med 
bifallsyrkanden från Nils-Göran Nilsson (KD), Åsa Holmén (L) och Roger 
Nielsen (M) under proposition och finner att detta avslås. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering 
. 
Voteringsordning - § 165 D 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar på att 
avslå tilläggsyrkandet röstar Ja och den som bifaller Paul Ericssons fjärde 
tilläggsyrkande röstar Nej.  
 
Votering - § 165 D 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 ja-röster, 5 nej-röster och 
2 som avstår ifrån att delta i beslutet, vilket innebär att Paul Ericssons (M) 
fjärde tilläggsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se 
omröstningsbilaga (§ 165 D).  
 
Ordförande ställer därefter Paul Ericssons (M) femte tilläggsyrkande med 
bifallsyrkanden från Nils-Göran Nilsson (KD), Åsa Holmén (L) och Roger 
Nielsen (M) under proposition och finner att detta avslås. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning - § 165 E 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar på att 
avslå tilläggsyrkandet röstar Ja och den som bifaller Paul Ericssons femte 
tilläggsyrkande röstar Nej.  
 
Votering - § 165 E 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 ja-röster, 5 nej-röster och 
2 som avstår ifrån att delta i beslutet, vilket innebär att Paul Ericssons (M) 
femte tilläggsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se 
omröstningsbilaga (§ 165 E).  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
att beställa ny förskola inom fastigheten Kvidinge 7:115 i enlighet med 
framtagna ritningar av BFAB i det fall detaljplanen vinner laga kraft, samt 
att hyres- och driftseffekter för den nya förskolan inarbetas i budget 2022–
2024. 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 165, forts 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig mot beslutet skriftligen. Se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 166 
 
Förtydligande gällande Motion om utdrag ur belastningsregistret för 
samtliga anställda 
Dnr KSFD 2020/264 
 
Sammanfattning 
Den 21 juni fattade kommunfullmäktige beslut om att ”Åstorps kommun får i 
uppgift att införa krav om utdrag ur belastningsregistret vid samtliga 
nyanställningar i hela Åstorps kommun”.  
Avdelningen för digitalisering, kommunikation och HR har arbetat för att ta 
fram en rutin för att säkerställa att alla förvaltningar hanterar begäran om 
belastningsregisterutdrag och inkomna utdrag likvärdigt och i enlighet med 
rådande lagstiftning. Det har under samtal med de olika förvaltningarna 
framkommit en problematik kring begreppet ”samtliga nyanställningar”. Inom 
den kommunala sektorn finns det väldigt många olika avtal för olika former av 
anställningar. Kommunen tar alltid in belastningsregisterutdrag om 
medarbetare ska arbeta med barn oavsett anställningsform i enlighet med 
rådande lagstiftning. Då vissa anställningar endast varar tre veckor under 
sommaren är det inte rimligt att invänta ett utdrag ur belastningsregistret som 
kan ta två veckor att få i de fall medarbetare inte ska arbeta med barn.  
Tröskeln för att få en första anställning för de av kommunens invånare som 
aldrig arbetat, eller de som står långt ifrån arbetsmarknaden är redan reglerad 
via de avtal som dessa medarbetare går på. Hanteringen för kommunens 
anställda vid rekrytering försvåras liksom kommunens möjlighet till ett väl 
fungerande integrationsarbete. Ungdomar och de som genom sjukdom eller 
andra extrema svårigheter i livet hamnat långt ifrån arbetsmarknaden, får 
ytterligare en tröskel in i Åstorps arbetsliv.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2021-08-26 § 24 
Tjänsteskrivelse från Karolina Håkansson, HR-chef, 2021-08-19 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 119 
Motion (SD) Krav för belastningsregister för nyanställningar i Åstorps 
kommun 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att ”samtliga nyanställningar” innebär de nya medarbetare 
i Åstorps kommun som anställs på avtalet huvudöverenskommelsen (HÖK) 
allmänna bestämmelser (AB) jämte bilagor.  
 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar på att avslå ärendet. 
Jan Hennicks (-) yrkar på att avslå ärendet. 
 
Lennart Fredriksson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 166, forts 
Åsa Holmén (L) yrkar på att avslå ärendet. 
Roger Nielsen (M) yrkar på att avslå ärendet. 
Paul Ericsson (M) yrkar på att avslå ärendet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Lennart Fredriksson 
(S) och Nils-Göran Nilsson (KD) mot Rolf Lundqvists (SD) avlsagsyrkande 
med bifallsyrkande från Jan Hennicks (-), Åsa Holmén (L), Roger Nielsen (M) 
och Paul Ericsson (M) under proposition och finner att ordförandes yrkande 
bifalles.  
 
Jan Hennicks (-) begär votering. 
 
Voteringsordning - § 166 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller 
ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Rolf Lundqvists (SD) m.fl. 
avslagsyrkande röstar Nej. 
 
Votering – § 166  
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster 
vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. För att se hur ledamöterna 
röstat, se omröstningsbilaga (§ 166). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om följande tolkning: att ”samtliga nyanställningar” 
innebär de nya medarbetare i Åstorps kommun som anställs på avtalet 
huvudöverenskommelsen (HÖK) allmänna bestämmelser (AB) jämte bilagor. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen, HR-avdelningen 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 167 
 
Expropriering av fastigheten Åstorp 113:154 
Dnr KSFD 2018/151, 2021/180 
 
Sammanfattning 
Svensk Jordförbättring AB försattes i konkurs i juni 2008. På fastigheten 
Åstorp 113:154 i Åstorps kommun har bolaget bedrivit verksamhet i form av 
ett upplag bestående av olika kemikalier sedan 2006. Den 27 januari 2020 
fattade kommunfullmäktige ett beslut om att bland annat ansöka om 
expropriation av fastigheten Åstorp 113:154. Detta beslut överklagades och 
förvaltningsrätten upphävde beslutet den 3 juni 2021. Bedömningen som 
förvaltningsrätten gjorde var att beslutet skulle upphävas på grund av att 
beslutet inte hade kommit till på lagligt sätt. Felaktigheten var att 
facknämnden, i detta fall bygg- och miljönämnden, inte hade deltagit i 
beredningen. 
Till skillnad från tidigare beslut avser detta ärende enbart exproprieringen 
(punkt 1 i föregående beslut, Dnr KSFD 2018/151). 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01 § 198 
Tjänsteskrivelse - kommunchef och kanslichef, 2021-06-04 
Bilaga 1 Protokoll Kommunfullmäktige 2020-01-27 § 21 
Bilaga 2 WSP 2018-04-20 
Bilaga 3 WSP 2015-10-27 
Bilaga 4 Tyrens 2014-01-30 
Bilaga 5 Utdrag ur fastighetsregistret Åstorp 113:154 daterad 6 mars 2020 
Bilaga 6 Kartbilaga Åstorp 113.154 
Malmö_FR_2194–20_Dom_2021-06-03 
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2021-06-24 § 82 
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2021-08-16 § 95 
Tjänsteskrivelse från Anders Aronsson, miljöchef, 2021-07-05 
Tjänsteskrivelse från Rebecka Christoffersson, miljöinspektör, 2021-07-05 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att besluta att ansöka om 
exproprieringstillstånd för fastigheten Åstorp 113:154. 
 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till att Åstorps kommun ska ansöka om 
exproprieringstillstånd för fastigheten Åstorp 113:154. 
 
Paul Ericsson (M) yrkar som tilläggsyrkanden att: 

1. Med tanke på demokrati och öppenhet, samt att ge medborgarna 
möjlighet att ställa frågor kring artikeln i HD 5/9, arrangeras en 
medborgardialog av kommunen, politiker och tjänstemän. 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

2. Ta fram två jämförbara anbud som lämnats av entreprenadföretag för 
det som kallas för alternativ 1 i tjänsteskrivelsen och alternativ 
bortforsling (exklusive jordmassorna från Frode Laursen och den gamla 
soptippen). 

 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Jan Hennicks (-) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Ordförande yrkar på att avslå Paul Ericssons (M) tilläggsyrkanden. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
Jan Hennicks (-) och Paul Ericsson (M), under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) första tilläggsyrkande mot ordförandes 
avslagsyrkande under proposition och finner att tilläggsyrkandet avslås. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning - § 167 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning, den som bifaller 
ordförandes avslagsyrkande röstar Ja och den som bifaller Paul Ericssons (M) 
första ändringsyrkande röstar Nej. 
 
Votering - § 167 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 8 Ja-röster och 5 nej-röster 
vilket innebär att första tilläggsyrkandet avslås. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) andra tilläggsyrkande mot ordförandes 
avslagsyrkande under proposition och finner att tilläggsyrkandet avslås. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ansöka om 
exproprieringstillstånd för fastigheten Åstorp 113:154. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 168 
 
Valkrets och distrikt för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2021/116 
 
Sammanfattning 
Enligt valkalender för val till riksdag, region- och kommunfullmäktige ska 
kommunfullmäktige senast den 31 oktober besluta om ändringar i indelningen i 
valkretsar. Beslutet ska därefter fastställas av Länsstyrelsen senast den 1 
december. Beslut om valkretsar ska därefter användas för att fastställa vilka 
valdistrikt som finns. Förslaget som föreligger innebär att kommunen behåller 
de valdistrikt som beslutats om inför valen 2018 och 2019.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 187 
Protokoll från Valnämnden 2021-06-16 § 2 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-06-09 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

• Att behålla befintlig Valkrets för Åstorps kommun 
• Att behålla befintlig indelning av valdistrikten i Åstorps kommun 

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

• Att behålla befintlig Valkrets för Åstorps kommun 
• Att behålla befintlig indelning av valdistrikten i Åstorps kommun 

 
Motiveringar 
 
Åstorp Björnekulla 
Valdistriktet är frånskilt centrala Åstorp av järnväg och industrier, och är 
geografiskt stort och avlångt. På sikt finns där planer på att börja byggnation av 
ett nytt bostadsområde kallat Björnekulla ås med ca 300 bostäder, vilket gör att 
distriktet även på sikt bör hamna inom spannet 1000–2000. Att sammanslå det 
med övrigt närliggande distrikt skulle dessutom innebära att distriktet i stället 
hamnade över gränsen på 2000.  
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 168, forts 
 
Kvidinge landsbygd 
Kvidinge landsbygd omgärdar valdistriktet Kvidinge tätort och är ett 
geografiskt stort område, som särskiljs från tätorten då det skulle bli ett för stort 
valdistrikt. För att inte skapa ett till ytan, men även till antal, stort valdistrikt är 
det lämpligt att behålla Kvidinge landsbygd som ett eget valdistrikt.  
 
Nyvång 
Valdistriktet består av tätorten Nyvång med omkringliggande landsbygd. 
Nyvång är geografiskt skiljt från tätorten Åstorp av väg E4. I planeringen för 
området finns planer för ca 250 nya villatomter. Dessa två faktorer gör att 
kommunen anser att Nyvång bör vara ett eget valdistrikt. Alternativet hade 
varit att vara en del av Hyllinge valdistrikt, men som ligger cirka 7 kilometer 
bort och som i dagsläget har över 1800 röstberättigade, eller en del av Åstorp 
Dala, som vid senaste valen haft delad lokal med Åstorp Bjärshög, och som inte 
heller hänger ihop med Nyvång.  
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Länsstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 169 
 
Firmatecknare för Åstorp kommun 
Dnr KSFD 2021/164 
 
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.  
 
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 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 185 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-07-05 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att  
1. 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 
Anna Falkenstam, 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 
Karolina Håkansson, HR-chef 
Jörgen Wallin, Teknisk chef 
Kent Naterman, Räddningschef 
 
2. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2021-03-29, § 38 och gäller 
från dess att beslutet vinner laga kraft. 
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

40(46) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-09-15 

 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. 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 
Anna Falkenstam, 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 
Karolina Håkansson, HR-chef 
Jörgen Wallin, Teknisk chef 
Kent Naterman, Räddningschef 
 
2. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2021-03-29, § 38 och gäller 
från dess att beslutet vinner laga kraft. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

41(46) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 170 
 
Motion (M, L, KD) Strategisk lokalförsörjningsplan 2019–2025  
Dnr KSFD 2019/135 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) inkom den 29 april 2019 med en motion 
Strategisk lokalförsörjningsplan 2019–2025. 
Motionärerna yrkar på att en strategisk lokalförsörjningsplan ska tas fram för 
Åstorps kommun, senast till kommunfullmäktiges sammanträde i november 
2019. Vidare yrkar de på att planen ska uppdateras en gång per år och att den 
ska redovisas till kommunstyrelsen en gång per halvår.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 186 
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-06-23 
Motion (M, L, KD) Strategisk lokalförsörjningsplan, 29 april 2019 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2019-04-29 § 73 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08 § 243 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses 
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionens andra och tredje att-sats. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens (M) yrkande med 
bifallsyrkande från Nils-Göran Nilsson (KD) under proposition och finner att 
ordförandes yrkande bifalles. 
 
Roger Nielsen (M) begär votering. 
 
Voteringsordning - § 170 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller 
ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Roger Nielsens (M) yrkande 
röstar Nej.  
 
Votering - § 170 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 ja-röster, 5 nej-röster och 
2 som avstår ifrån att delta i beslut, vilket innebär att ordförandes yrkande 
bifalls. För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 170). 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

42(46) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 169, forts 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

43(46) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-09-15 

 
Ks § 171 
 
Val av ny ersättare i kommunala pensionärsrådet 
Dnr KSFD 2018/281 
 
Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet har att fastställa ny ersättare då Gösta Hellman 
lämnat sina uppdrag. Förslag från SPF seniorerna är att utse Ulf Lindh. 
  
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att utse Ulf Lindh till ersättare i kommunala 
pensionärsrådet för SPF seniorerna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Utser Ulf Lindh till ersättare i kommunala pensionärsrådet för SPF seniorerna. 
 
Expedieras 
Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

44(46) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 172 
 
Anmälningsärenden 
 
KSFD 2021/183, Medlemsavgift 2022 utskick till kommunerna 
 
KSFD 2021-181 Skrivelse från KPR till Kommunstyrelsen 2021-09-02 
 
KSFD 2021- 189, Vegeåns vattenråd - Protokoll årsstämma 2021-05-28 
 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11  
 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01  
 
Protokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2021-08-26  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar anmälningsärendena till protokollet. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

45(46) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-09-15 

Ks § 173 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Roger Nielsen (M) gällande budget för 
kommunstyrelsen 
Dnr KSFD 2021/196 
 
Sammanfattning 
Roger Nielsen (M) väcker ett övrigt ärende på kommunstyrelsens sammanträde 
där man yrkar på att kommunchefen tar fram en handlingsplan för hur man 
tänker genomföra de tilläggsyrkande som beslutades för kommunstyrelsen för 
2021. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att ta fram en handlingsplan för 
hur man tänker genomföra de tilläggsyrkanden som beslutades för 
kommunstyrelsen för 2021. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunchefen 
 
 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

46(46) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-09-15 

PROTOKOLLSBILAGOR 
1. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 161 
2. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 164 
3. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 165 
4. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 167 

 



Reservation  
 
Kommunstyrelsen 2021-09-15 
 
Väckt ärende av Roger Nielsen (M)  
-Redovisning av tilläggen i KSF internbudget 2021.  
 
 
Redovisningen är inte  tillfyllest. Den politiska viljan att driva igenom laga kraft vunna beslut 
finns inte. De styrande i Åstorp (S plus C samt V) väljer att inte genomföra det som är 
beslutat  i internbudget för KSF 2020 och 2021. De styrande trotsar och kringgår den 
demokratiska ordningen och väljer att inte verkställa fattade beslut.   
 
Några tydliga exempel på yrkande som har vunnit kommunstyrelsens gehör  är hanteringen 
av Norra Vallgatan och anmälan om miljöfarlig verksamhet. Överklagan avvaktas står det i 
redovisningen och utslaget av den förväntas komma 2020. Kan berätta att det är 2021 nu och 
att den uppgiften inte är korrekt.   
 
Prästamarken och nödvändig planläggning, va -utredning genomförs och få fram en  
samrådshandling. Avvaktar ytterligare utredning. Men området måste detaljplaneras, innan 
vidare ställningstagande gällande arkeologiska undersökningar vidtas. Därmed så är 
redovisningen felaktig och efter samtal med Länsstyrelsen den 14 september 2021 så vet 
kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen detta.  
 
Väntsal - arbetar vidare med att hitta lösning. Från december 2019 till dags datum har de 
styrande i Åstorp fortfarande inte hittat någon lösning hur de skall hantera ett lagakraftvunnet 
beslut. Inget ställningstagande  kring den nya väntsalen. Utan tvärtom fanns det genom 
Lennart Fredriksson (S) en inriktning att en väntsal kan vara en busskur och då finns det en 
väntsal att tillgå i anlutning till stationen. Så menar en del socialdemokrater tydligen att vi 
kan hantera det ärendet. Jag undrar vad medborgaren anser? Gör vi resandet till och från 
Åstorp attraktivt och rogivande genom den inställningen?   
 
Vi i alliansen anser med detta att ärendet genom den redovisningen skall avslås. 
Redovisningen är inte tillfredsställande och ett lagtrots. 
 
Åstorp 2021-09-15  
 
Roger Nielsen (M) Åsa Holmén (L) Nils Göran Nilsson (KD)     
 
 
 
 



 
 

Åstorpsalliansen 
Reservation §13 – Beställning av nybyggnation 
Haganässkolan  
Vi har tidigare haft ärende som berör lokalförsörjningsprocessen. Här har vi ett praktiskt 
exempel från vår kommun. 
 
I KF har vi bestämt att även investeringsvolymen ska finnas med vid beslut. Detta följs inte 
på ett tydligt sätt. 
 
Vi började en gång för 6 (?) år sedan med en plan för denna skola. 300 elever till en kostnad 
av 108 miljoner. Vi fick en reviderad önskan om 400 barn, vilket skulle motsvarat en ökning 
till 144 miljoner. Efter alla turer begärs nu 315 188 000. Detta är långt mer än en dubblerad 
kostnad. Skolan står heller inte färdig än, kostnaden går sannolikt upp ytterligare.  
 
Denna byggnation riskerar att bli en gökunge som trycker ut alla andra nödvändiga 
investeringar i framtiden.     
 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) yrkade på att: 

1. investeringsvolymen fastställs till 315 188 000 med en hyresnivå på 14 004 905 (14 
miljoner)  
 

2. Lokalförsörjningsprocesen ska tydligt peka ut vem som är ansvarig för de olika 
delarna enligt tidigare dialog med KSO. Ordförande får i uppdrag att dels 
beskriva vem detta är samt ge denna i uppdrag att kritiskt skyndsamt ge 
förslag på delar som kan bantas för att försöka komma till rätta med de 
skenande kostnaderna. 
 

3. Att vi får en ingående analys varför beräknad kostnad har skenat från 108 
miljoner till 315 188 000 miljoner, vilka beaktande kring kostnader har vi haft 
under projektets gång? 

 
Detta föll. Vi beklagar att vi inte följer tidigare KF beslut och att vi inte är mer 
intresserade av att följa upp om vi använder skattepengar effektivast och vill ha 
koll på skenande kostnader.  

 
För Åstorpsalliansen i KS 210911 

Paul Ericsson (M)  Åsa Holmén (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 



 
 

Åstorpsalliansen 
Reservation §14 – Beställning av nybyggnation 
av Kvidinge förskola  
Vi har sedan länge bestämt att Prästamarken är det område som kommunen ville expandera i 
Kvidinge.  För en kort tid sedan fick vi ärende om att detaljplanera Söderåsvägen med en ny förskola, 
trots att en förskola redan var tänkt på prästamarken.  
 
Vi har bett om en lokalförsörjningsplan som öppet belyser om vi har råd och behov av att planera för 
förskolor på både Söderåsvägen och Prästamarken. I dagsläget har ingen för KS styrkt med dokument 
att vi har behov och råd. 
 
Bygger vi på Söderåsvägen finns en stor risk att vi för flera decennier planerar samhället fel, med 
slussning av barn till ”andra” sidan.   
 
Det finns en del stora problem med förslaget till beslut.  

● Lantmäteriet kräver en lantmäteriförrättning. Det brukar ta lång tid. År 
● En fastighetsägare/jordbruk Billing stängs ute från sin mark.   
● Flera fastighetsägare har kraftig och omfattande kritik. 

 
Förslaget till beslut blir med största sannolikhet överklagat om det skulle bifallas av KF. Därmed har vi 
en mycket lång process med Söderåsvägen.  
 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) yrkar att återremittera ärendet och att: 

1. investeringsvolymen ska dokumenteras och fastställas innan beslut enligt tidigare KF 
beslut.  

2. Utreda möjligheten att istället placera förskolan på den del av prästamarken som är möjlig 
(största delen) samt vilka extra kostnader det skulle medföra.  

3. Precisera det akuta behovet av förskoleplatser i Kvidinge utifrån delområdesprognosen för 
Kvidinge (utefter KSF befolkningsprognos 2021-2030) samt hur det omedelbara behovet kring 
årsskiftet ser ut.  

4. Tidsbedöma när en förskola kan vara på plats på Söderåsvägen.  
5. I beställningen beskriva och ta höjd för det som bullerutredningen påvisar samt beskriva den 

utökade utemiljön och dess kostnader. Att under punkten; alternativ och konsekvenser 
förklara samt motivera alternativa lösningar genom att beskriva Prästamarken.  

6. Att ta fram en plan för vad som sker med förskolan Trollskogen och Fröhuset.    
7. Genomföra en medborgardialog med fokus på att förklara samt motivera placeringen av den 

nya förskolan på Söderåsvägen.    
 
 
I andra hand tilläggsyrkande under särskild proposition: 
 
Ändringsyrkande ärende 2, 5 
 
Tilläggsyrkande ärende 1, 3, 4, 6, 7 



 
 

Åstorpsalliansen 
 
Våra yrkanden föll och vi är oerhört förvånade att styret inte var intresserade av att förstå 
behov och tidplaner, att inte inse den olämpliga placeringen, att man inte ville ha en 
medborgardialog m.m. VibBeklagar å allmänhetens vägnar.   

 
 
 
För Åstorpsalliansen i KS 210915 
 
Paul Ericsson (M)  Åsa Holmén (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 



 
 

Åstorpsalliansen 
Reservation §16 – Expropriering av Norra 
Vallgatan  
Detta är ett ärende som har varit pågående i ca 15 år och det är sedan länge dags att komma 
till avslut. Styret har velat täcka över giftdeponin med hänvisning till att detta är salt. 
Alliansen hävdar att detta är gifter. I HD 5/9 2021 kunde vi läsa att deponin orsaker fiskdöd i 
Humlebäcken, att håret ramlar av armarna om man kör ner armen i ”saltet”. Vi talar om 
Natriumsulfat, Myrsyra och slaggprodukter som kan innehålla diverse olika saker.  
 
Alliansen yrkade i KF bla. expropriering samt begära anbud för sanering alt bortforsling. 
Styrets förslag vann men blev överklagat och ärendet måste tas om.  
 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) yrkade bifall till delar av arbetsutskottets tidigare förslag till 
beslut kring denna fastighet vilket innebär: 
 

1. Bifall att Åstorps kommun ska ansöka om exproprieringstillstånd för fastigheten 
Åstorp 113:154. 

 
Samt tilläggsyrkande var för sig: 
 
Tilläggsyrkande 1 att:  

1. Med tanke på demokrati och öppenhet, samt att ge medborgarna möjlighet att 
ställa frågor kring artikeln i HD 5/9, arrangeras en medborgardialog av 
kommunen, politiker och tjänstemän. 
 

Tilläggsyrkande 2 
2. Ta fram två jämförbara anbud som lämnats av entreprenadföretag för det som kallas 

för alternativ 1 i tjänsteskrivelsen och alternativ bortforsling (exklusive jordmassorna 
från Frode Laursen och den gamla soptippen) 

 
Tilläggsyrkandena avslogs och vi beklagar detta och kommer kämpa vidare i KF. 
 
För Åstorpsalliansen i KS 210911 

Paul Ericsson (M)  Åsa Holmén (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 
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