
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-04-01 
Datum för anslagets uppsättande 2020-04-06 
Datum för anslagets nedtagande 2020-04-28 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
    
    
    

Underskrift Amer Lukac 
 

1(38) 
 
 

KOMMUNSTYRELSEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, klockan 18:00 – 23:04 
Ajournering 19:45 – 20:03 

Beslutande Se närvarolista. 
Övriga deltagare Amer Lukac, nämndsekreterare, §§ 74 – 100 

Anna Falkenstam, tf. kommunchef/ekonomichef, §§ 74 – 100 
Jörgen Wallin, teknisk chef, §§ 74 – 100 
Simon Jaldefjord, ekonom, §§ 74 – 84 

 

Plats och tid för 
justering 

 
Stationshuset, måndagen den 6 april, klockan 16:00 

   
 
 
   

Sekreterare Amer Lukac, §§ 74 – 100 
 

  
 
 
   

Ordförande Ronny Sandberg (S)  
   
   

    
Justerande Annica Vink (C)  

      
 
 

Justerande Nils-Göran Nilsson (KD)  



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

 
NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 75 § 76 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Reino Persson (S) ---        
Richard Ridwall (S) ---        

SD         
Maria Gottschalk (-) §§ 74 – 75 

§§ 77 - 100 
§§ 74 – 75 
§§ 77 - 100 

 X     

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) §§ 74 – 75 
§§ 77 - 100 

§§ 74 – 75 
§§ 77 - 100 

 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) X X X   X   

SD         
Peter Lindberg (SD) ---        
Rickard Krull (SD) ---        

Hampus Servin (SD) ---        
Glehn Edman (SD) ---        

M+L+KD         
Martin Sjöström (M) X § 76     X  

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

Totalt 14 13 7 6  7 5  
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

 
NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 84 § 94 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Reino Persson (S) ---        
Richard Ridwall (S) ---        

SD         
Maria Gottschalk (-) §§ 74 – 75 

§§ 77 - 100 
§§ 74 – 75 
§§ 77 - 100 

X   X   

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) §§ 74 – 75 
§§ 77 - 100 

§§ 74 – 75 
§§ 77 - 100 

 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) X X X   X   

SD         
Peter Lindberg (SD) ---        
Rickard Krull (SD) ---        

Hampus Servin (SD) ---        
Glehn Edman (SD) ---        

M+L+KD         
Martin Sjöström (M) X § 76       

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

Totalt 14 13 9 4  11 2  
 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Ks § 74  Godkännande av dagordning ......................................................................5 
Ks § 75  Yttrande i mål nr 2194-20 angående laglighetsprövning enligt 

kommunallagen ..........................................................................................6 
Ks § 76  Yttrande i mål nr 3202-20 angående laglighetsprövning enligt 

kommunallagen ..........................................................................................8 
Ks § 77  Årsredovisning 2019 för Åstorps kommun ..............................................10 
Ks § 78  Kompletteringsbudget 2020 ......................................................................11 
Ks § 79  Ekonomisk månadsuppföljning 2020 .......................................................13 
Ks § 80  Utdelning BFAB .......................................................................................14 
Ks § 81  Åstorps kommuns ställningstagande angående nya ebo-lagen .................15 
Ks § 82  Kommunchefen informerar .......................................................................16 
Ks § 83  Ombyggnation av ”Krysset” (Lyftkranen 3) ............................................17 
Ks § 84  Ägardirektiv för AB Kvidingebyggen ......................................................19 
Ks § 85  God sed i Åstorps kommun ......................................................................21 
Ks § 86  Försäljning av del av Flädern 8, mark för flerfamiljshus .........................22 
Ks § 87  Försäljning av del av Åstorp 112:46 (Södra industriområdet) 

Åkeriverksamhet, Verkstad ......................................................................23 
Ks § 88  Försäljning av del av Åstorp 112:46 (Södra industriområdet) 

Åkeriverksamhet, Garage .........................................................................24 
Ks § 89  Försäljning av Hästhoven 6 ......................................................................25 
Ks § 90  Försäljning av del av Åstorp 112:28 och Persiljan 13 ..............................26 
Ks § 91  Prissättning, etapp 2 Skönbäck Nyvång ...................................................27 
Ks § 92  Medborgarlöfte Polisen och Åstorps kommun .........................................28 
Ks § 93  Val av representation för PRO Kvidinge i Kommunala pensionärsrådet .29 
Ks § 94  Väckt ärende från Anton Holmberg (SD) om undantag från asylsökandes 

möjligheter att få dagersättning för eget boende ......................................30 
Ks § 95  Anmälningsärenden ..................................................................................32 
Ks § 96  Delegationsärenden ...................................................................................33 
Ks § 97  Information från Familjen Helsingborg ....................................................34 
Ks § 98  Övriga ärenden – Väckt ärende av Åsa Holmén (L) om kommunalt avlopp 

i Maglaby och Mårtenstorp ......................................................................35 
Ks § 99  Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om 

Coronaviruset CoVid19 – förslag på åtgärder från Åstorps kommun ......36 
Ks § 100  Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om 

byggnationer .............................................................................................37 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 74 
 
Godkännande av dagordning 
 
Ordförande yrkar på att ärendet ”Frågestund för allmänheten (skriftligt)” utgår 
från dagordningen då det inte inkommit några frågor till kommunen. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att väcka ett övrigt ärende om ”kommunalt avlopp i 
Maglaby och Mårtenstorp” 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att väcka ett övrigt ärende för Åstorpsalliansen (M, 
L, KD) om ”Coronaviruset CoVid19 – förslag på åtgärder från Åstorps 
kommun” 
 
Paul Ericssons (M) yrkar på att väcka ett övrigt ärende för Åstorpsalliansen (M, 
L, KD) om ”byggnationer” 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med ovan justeringar.  



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 75 
 
Yttrande i mål nr 2194-20 angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen  
Dnr KSFD 2018/151 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommun erhöll ett föreläggande från Förvaltningsrätten i Malmö den 
20 mars 2020, att yttra sig skriftligen över laglighetsprövningen enligt 
kommunallagen senast den 14 april. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, Administrativ chef/ Kommunjurist/ 
Kommunsekreterare, 2020-03-25 
Förslag till yttrande i mål nr 2194-20 
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Malmö 2020-03-20 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att yttrandet översänds som Åstorps kommuns yttrande i 
mål nr 2194-20. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att den överklagande har rätt i sin bedömning och 
därför ska svaret ändras och utformas i linje med den överklagande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens (M) ändringsyrkande och 
finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja, och den som bifaller Roger 
Nielsens (M) ändringsyrkande röstar Nej. 
 
Votering 
Votering 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 (§ 75) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Yttrandet översänds som Åstorps kommuns yttrande i mål nr 2194-20. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 75, forts 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna meddelas möjlighet att få inkomma med en 
protokollsanteckning. 
 
Expedieras 
Akten 
Förvaltningsrätten i Malmö 
 
 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 76 
 
Yttrande i mål nr 3202-20 angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 
Dnr KSFD 2020/24 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommun erhöll ett föreläggande från Förvaltningsrätten i Malmö den 
25 mars 2020, att yttra sig skriftligen över laglighetsprövningen enligt 
kommunallagen senast den 15 april. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, Administrativ chef/ Kommunjurist/ 
Kommunsekreterare, 2020-03-27 
Förslag till yttrande i mål nr 3202-20 
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Malmö 2020-03-25 
 
Jäv 
Roger Nielsen (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Martin Sjöström (M) 
ersätter. 
Maria Gottschalk (-) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att yttrandet översänds som Åstorps kommuns yttrande i 
mål nr 3202-20. 
 
Paul Ericsson (M) yrkar på att de överklagande har rätt i ärendet och att svaret 
utformas i linje med det.  
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) yrkande. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall Paul Ericssons (M) yrkande. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD) 
och Mikael Mårtensson (S) mot Paul Ericssons (M) yrkande med bifallsyrkande 
från Åsa Holmén (L) och Nils-Göran Nilsson (KD) under proposition och finner 
att ordförandes yrkande bifalles. 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 76, forts 
 
Åsa Holmén (L) begär votering 
 
Voteringsordning 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja, och den som bifaller Paul 
Ericssons (M) yrkande röstar Nej. 
 
Votering 
Votering genomförs med upprop och utfaller med 7 ja-röster och 5 nej-röster 
vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 76) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Yttrandet översänds som Åstorps kommuns yttrande i mål nr 3202-20. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 
Förvaltningsrätten i Malmö 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 77 
 
Årsredovisning 2019 för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2020/50 
 
Sammanfattning 
Föreligger Åstorps kommuns årsredovisning 2019. Föreligger särredovisning 
av vatten- och avloppsverksamheten 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 65 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, tf. kommunchef/ekonomichef, 2020-
03-11 
Årsredovisning 2019 inklusive särredovisning av vatten- och 
avloppsverksamheten 2019. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att förvaltningen får göra redaktionella förändringar i 
årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att: 

• Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Åstorps kommun 
hade god ekonomisk hushållning 2019. 

• Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten 2019. 
 
Proposition 
Ordförande ställer egna yrkanden under proposition och finner att dessa bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får göra redaktionella förändringar i 
årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

• Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Åstorps kommun 
hade god ekonomisk hushållning 2019. 

• Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten 2019. 
 
Protokollsanteckning 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning.  
 
Expedieras 
Akten, kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 78 
 
Kompletteringsbudget 2020 
Dnr KSFD 2020/66 
 
Sammanfattning 
I samband med årsredovisningen inlämnas förslag om kompletteringsbudget 
från respektive nämnd. En kompletteringsbudget innebär att budgetmedel 
flyttas från föregående år till innevarande år. Kompletteringsbudgeten kan avse 
såväl resultat- som investeringsbudget. I årets samlade förslag föreslås både 
driftposter i resultatbudgeten och investeringar ombudgeteras. 
Kompletteringsbudget justeras för driftposter med en intäktspost avseende 
exploatering om 15 000 tkr och en kostnadspost för pensioner om 15 000 tkr. 
Resultatpåverkan uteblir. Ombudgetering av investeringar totalt uppgår till ett 
belopp på 9 096 tkr. Detta finansieras inom befintlig likviditet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-27 § 64 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Anna Falkenstam 2020-03-11 
Kompletteringsbudget (kb) 2020 avseende investeringar, bilaga 1, 2020-02-25 
Kompletteringsbudget (kb) 2020 avseende investeringar detalj, bilaga 2, 2020-
02-25  
Budget 2020, VA-investeringar 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att: 

• Kompletteringsbudget för driftposter godkänns med en intäktspost 
avseende exploatering om 15 000 tkr och en kostnadspost för pensioner 
om 15 000 tkr. 

• Kompletteringsbudget för investeringar godkänns med totalt 9 096 tkr i 
enlighet med förslag i bilaga 1. 

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

• Kompletteringsbudget för driftposter godkänns med en intäktspost 
avseende exploatering om 15 000 tkr och en kostnadspost för pensioner 
om 15 000 tkr. 

• Kompletteringsbudget för investeringar godkänns med totalt 9 096 tkr i 
enlighet med förslag i bilaga 1. 

 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 78, forts 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

13(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 79 
 
Ekonomisk månadsuppföljning 2020 
Dnr KSFD 2020/89 
 
Sammanfattning 
Efter februari månad konstateras att verksamheternas nettokostnader för 
perioden ligger något över riktvärdet för förbrukningen av budget. Bedömd 
årsprognos efter februari månad 2020 uppgår till 34,7 mkr, vilket är 3,5 mkr 
bättre än budget.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 62 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-03-17 
Rapport – Månadsuppföljning efter februari 2020 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att: 

• Godkänna bedömd årsprognos efter februari månad 2020, 
• Begära en redogörelse från bildningsnämnden av konkreta åtgärder som 

vidtagits sedan sommaren 2019, orsaker till kostnadsökningarna, vilka 
åtgärder som krävs för att nå en budget i balans samt konsekvenserna av 
dessa. 

 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänner bedömd årsprognos efter februari månad 2020. 
• Begär en redogörelse från bildningsnämnden av konkreta åtgärder som 

vidtagits sedan sommaren 2019, orsaker till kostnadsökningarna, vilka 
åtgärder som krävs för att nå en budget i balans samt konsekvenserna av 
dessa. 

 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 80 
 
Utdelning BFAB 
Dnr KSFD 2020/113 
 
Sammanfattning 
Under de senaste åren har resultatutvecklingen i BFAB-koncernen varit god. 
Eget kapital per 2019-12-31 uppgår till 123,0 mkr inkluderat ett resultat om 2,5 
mkr. Åstorps kommun, som är helägare till Björnekulla Fastighets AB (BFAB), 
begär utdelning om 2,0 mkr, att jämföra med det i samband med beslut om 
budget 2020 fastställda beloppet 6,0 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-03-24 
Underlag från BFAB inför utdelning 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på återremittera ärendet för att beredas vidare. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Återremitterar ärendet för vidare beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 81 
 
Åstorps kommuns ställningstagande angående nya ebo-lagen 
Dnr KSFD 2020/93 
 
Sammanfattning 
Riksdagen beslutade den 27 november 2019 om ändring i lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande med flera. Asylsökande som flyttar och bor i eget 
boende (ebo) i vissa områden med socioekonomiska utmaningar har inte rätt till 
dagersättning. Åstorps kommun omfattas av den nya lagförordningen och ska 
anmäla till Migrationsverket senast den 30 april 2020 vilka områden (så kallade 
DeSo-områden) av kommunen ska omfattas av ebo-begränsningen.  
Då Åstorps kommun är geografiskt mycket liten kommun, med stora 
socioekonomiska utmaningar och utbredd trångboddhet, i kommunens alla 
områden, föreslås att hela kommunen omfattas av ebo-begräsningen. 
Länsstyrelsen Skåne bedömer i sitt yttrande att Åstorp kommuns anmälan om 
att hela kommunen ska områdesbegränsas gällande eget boende för 
asylsökande är motiverad. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 66 
Tjänsteskrivelse från Olivia Malmqvist, hållbarhetsstrateg, 2020-03-11 
Information till berörda kommuner - Migrationsverket 
Underlag till Länsstyrelsen Skåne gällande Åstorps kommuns 
områdesbegränsningar 
Länsstyrelsen Skånes yttrande över Åstorps kommuns områdesbegränsningar 
Kartläggning och behovsanalys av segregationen i Åstorp 
Rapport - Nyanländas boende i Åstorp 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att besluta att hela Åstorps kommun omfattas av ebo-
begränsningen. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
och Anton Holmberg (SD) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Att hela Åstorps kommun omfattas av ebo-begränsningen. 
  
Expedieras till: Akten, Migrationsverket, Länsstyrelsen för kännedom 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

16(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 82 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2020/8 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, tf. kommunchef informerar om: 

• Byggnationer i kommunen 
• Corona-information 
• Konsekvensbedömning av rekommendationer i rådgivningsrapport 
• Planerad budgetprocess  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

17(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 83 
 
Ombyggnation av ”Krysset” (Lyftkranen 3) 
Dnr KSFD 2020/92 
 
Sammanfattning 
Under 2019 beslutades att Björnekulla Fastighets AB skulle förvärva Krysset 
för att möjliggöra en samlad verksamhet för Arbetsmarknadsenheten och 
Vuxenutbildningen. I beslutet inkluderades en anpassning av lokalerna för fem 
miljoner kronor vilket skulle rymmas inom totalhyran för de lokaldelar som 
anpassades för Activas verksamhet.  
 
För anpassning av lokalerna enligt samordningsbehov med Vuxenenheten samt 
specifika krav avseende till Arbetsmarknadsenheten överförd LSS verksamhet 
”Gnistan” kommer extra åtgärder att få vidtas även vad gäller ombyggnaden. 
En del av dessa hyreseffekter kommer att inträffa 2020 men får inte fullt 
genomslag förrän 2021. För 2020 handlar det om ca 70 tkr vilket föreslås 
omfördelas inom befintlig ram för hyreseffekter för olika projekt under 2020. 
Hyreseffekten för 2021 hänskjuts till budgetberedningen för budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 67 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, t.f. kommunchef, 2020-03-11 
Uppdragsbekräftelse från Björnekulla fastighets AB 
Skrivelse från Mikael Fors, VD för Björnekulla fastighets AB 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på: 

• Att uppdra åt den tillförordade kommunchefen att tillsammans med 
behörig firmatecknare underteckna uppdragsbekräftelse från 
Björnekulla Fastighets AB avseende ombyggnation av Krysset. 

• Att hyreseffekten för 2020 på ca 70 tkr omfördelas inom befintlig 
budget för hyreseffekter 2020 samt att hyreseffekter för 2021 beaktas i 
samband med budgetberedningen för budget 2021. 

 
Åsa Holmén (L) avstår från att delta i beslut. 
Paul Ericsson (M) avstår från att delta i beslut. 
Roger Nielsen (M) avstår från att delta i beslut. 
Anton Holmberg (SD) avstår från att delta i beslut. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

18(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 83, forts 
Kommunstyrelsens beslut 

• Uppdrar åt den tillförordade kommunchefen att tillsammans med 
behörig firmatecknare underteckna uppdragsbekräftelse från 
Björnekulla fastighets AB avseende ombyggnation av Krysset. 

• Hyreseffekten för 2020 på ca 70 tkr omfördelas inom befintlig budget 
för hyreseffekter 2020 samt att hyreseffekter för 2021 beaktas i 
samband med budgetberedningen för budget 2021. 

 
Protokollsanteckning 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning. 
 
Expedieras 
Akten 
BFAB 
Enheten för arbete och tillväxt 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

19(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 84 
 
Ägardirektiv för AB Kvidingebyggen 
Dnr KSFD 2020/88 
 
Sammanfattning 
Ägardirektiven har uppdaterats utifrån de diskussioner som framkom under 
ägardialogen mellan kommunen (genom kommunstyrelsens arbetsutskott) och 
moderbolaget BFABs styrelse. Ägardialogen mynnade ut i att ett antal 
förändringar görs avseende ägardirektiven för BFAB, AB Kvidingebyggen 
samt i dokumentet ”God Sed”. Vissa av dokumenten behöver däremot arbetas 
med längre fram, i samband med ny vision och nya fokusområden, vilket är 
varför inte samtliga dokument kan uppdateras nu. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 68 
Ägardirektiv för AB Kvidingebyggen 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
ägardirektiv för AB Kvidingebyggen. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att ändra 3:e punkten på sida 6 från ”köp och 
försäljning av fastighet i de fall köpeskillingen överstiger fem miljoner kronor” 
till ”köp och försäljning av fastighet i de fall köpeskillingen överstiger tre 
miljoner kronor”. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD) 
mot Roger Nielsens (M) ändringsyrkande med bifallsyrkande från Nils-Göran 
Nilsson (KD) under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Roger 
Nielsens (M) ändringsyrkande röstar Nej. 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

20(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 84, forts 
Votering 
Votering genomförs med upprop och utfaller med 9 Ja-röster och 4 Nej-röster, 
vilket innebär att ordförandes yrkande vinner bifall. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 84). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
ägardirektiv för AB Kvidingebyggen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

21(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 85 
 
God sed i Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2020/94 
 
Sammanfattning 
Ägardirektiven och dokumentet God Sed har uppdaterats utifrån de 
diskussioner som framkom under ägardialogen mellan kommunen (genom 
kommunstyrelsens arbetsutskott) och moderbolaget BFABs styrelse. 
Ägardialogen mynnade ut i att ett antal förändringar görs avseende 
ägardirektiven för BFAB, AB Kvidingebyggen samt i dokumentet ”God Sed”. 
Vissa av dokumenten behöver däremot arbetas med längre fram, i samband 
med ny vision och nya fokusområden, vilket är varför inte samtliga dokument 
kan uppdateras nu.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 69 
God sed i Åstorps kommun 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
God sed i Åstorps kommun. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till God 
sed i Åstorps kommun. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

22(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 86 
 
Försäljning av del av Flädern 8, mark för flerfamiljshus 
Dnr KSFD 2020/85 
 
Sammanfattning 
Fastigheten Flädern 8 ligger sydväst om järnvägsstationen och är sedan 1956 
detaljplanelagt för bostäder i två plan. Del av fastigheten får ej bebyggas och 
den byggbara ytan på ca 580 kvm ligger längs med järnvägsgatan. 
 
Området ligger nära järnvägen och bullerutredning (KSFD 2017/370) och 
riskutredning (KSFD 2017/371) har genomförts. Resultatet av utredningarna 
visar att riktvärden kan uppnås på aktuellt område genom väl planerad 
planlösning samt att byggnad byggs med riskreducerande åtgärder, tex fönster 
och fasader mot spårområdet utförs i obrännbart material. 
 
Köpeavtal med Prenadia Sverige AB är upprättat.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 70 
Tjänsteskrivelse Emma Ringsbo 2020-03-02 
Översiktlig karta 
Köpeavtal Flädern 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att ge mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att 
genomföra försäljning enligt bifogat köpeavtal. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att 
genomföra försäljning enligt bifogat köpeavtal. 
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 
 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

23(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 87 
 
Försäljning av del av Åstorp 112:46 (Södra industriområdet) 
Åkeriverksamhet, Verkstad 
 
Sammanfattning 
Marken väster om Koppargatan på Södra industriområdet är detaljplanelagd 
sedan 1990 och medger byggnader för verksamhet med en maxhöjd på 12 
meter. 
Industriväg har nyligen byggts ut vilket möjliggör åtkomst till marken och 
därmed försäljning. 
 
PAK Nordic Åkeri har anmält intresse av att förvärva del av Södra 
industriområdet med syftet att bedriva åkeriverksamhet och uppföra en 
verkstad. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 71 
Tjänsteskrivelse från Emma Ringsbo, mark- och exploateringsingenjör, 2020-
03-02 
Översiktlig karta 
Köpeavtal  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att ge mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att 
genomföra försäljning enligt bifogat köpeavtal. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att 
genomföra försäljning enligt bifogat köpeavtal. 
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

24(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 88 
 
Försäljning av del av Åstorp 112:46 (Södra industriområdet) 
Åkeriverksamhet, Garage 
Dnr KSFD 2020/90 
 
Sammanfattning 
Marken väster om Koppargatan på Södra industriområdet är detaljplanelagd 
sedan 1990 och medger byggnader för verksamhet med en maxhöjd på 12 
meter. 
Industriväg har nyligen byggts ut vilket möjliggör åtkomst till marken och 
därmed försäljning. 
 
Brahim Gucati har anmält intresse av att förvärva del av Södra industriområdet 
med syftet att bedriva åkeriverksamhet och uppföra ett garage. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 72 
Tjänsteskrivelse från Emma Ringsbo, mark- och exploateringsingenjör, 2020-
03-02 
Översiktlig karta 
Köpeavtal  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att ge mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att 
genomföra försäljning enligt bifogat köpeavtal. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att 
genomföra försäljning enligt bifogat köpeavtal. 
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

25(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 89 
 
Försäljning av Hästhoven 6 
Dnr KSFD 2019/363 
 
Sammanfattning 
Kommunen har detaljplanelagt ett område för flerfamiljshus i Åstorps tätort. 
Markanvisningsavtal är tidigare tecknat med Malmöhusinvest AB. Köpeavtal 
och genomförandeavtal med bolagets helägda dotterbolag är nu upprättade. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 
Tjänsteskrivelse från Emma Ringsbo, mark- och exploateringsingenjör, 2020-
03-02 
Köpeavtal Hästhoven ver 2  
Genomförandeavtal Hästhoven ver 2 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08 § 10 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att ge mark- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att genomföra försäljning enligt bifogat 
köpeavtal samt bifogat genomförandeavtal. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge mark- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att genomföra försäljning enligt bifogat 
köpeavtal samt bifogat genomförandeavtal. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

26(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 90 
 
Försäljning av del av Åstorp 112:28 och Persiljan 13 
Dnr KSFD 2019/362 
 
Sammanfattning 
Kommunen har detaljplanelagt ett område för flerfamiljshus i Åstorps tätort. 
Markanvisningsavtal är tidigare tecknat med Malmöhusinvest AB. Köpeavtal 
och genomförandeavtal med bolagets helägda dotterbolag är nu upprättat. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 74 
Tjänsteskrivelse från Emma Ringsbo, mark- och exploateringsingenjör, 2020-
03-02 
Köpeavtal Persiljan 
Genomförandeavtal Persiljan 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08 § 9 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att ge mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att 
genomföra försäljning enligt bifogat köpeavtal. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att 
genomföra försäljning enligt bifogat köpeavtal samt bifogat 
genomförandeavtal. 
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

27(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 91 
 
Prissättning, etapp 2 Skönbäck Nyvång 
Dnr KSFD 2020/63 
 
Sammanfattning 
Nordöstra delen av Nyvång, ”Skönbäck”, ägs av kommunen och gällande 
detaljplan antogs 1993-04-01. Etapp 1 har nyligen byggts ut och efterfrågan på 
tomterna har varit stor. Exploateringskalkyl för etapp 2 har tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Emma Ringsbo, mark- och exploateringsingenjör 
Bilaga 1, Översiktlig karta 
Bilaga 2, Exploateringskalkyl 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att ge mark- och 
exploateringsingenjör i uppdrag att sälja bostadsmark i etapp 2 i Skönbäck för 
550 kronor per kvadratmeter. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge mark- och 
exploateringsingenjör i uppdrag att sälja bostadsmark i etapp 2 i Skönbäck för 
550 kronor per kvadratmeter. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

28(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 92 
 
Medborgarlöfte Polisen och Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2020/15 
 
Sammanfattning 
Åstorp kommun och Lokalpolisområde Klippan samverkar i syfte att långsiktigt 
arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Medborgarlöftet grundar sig i 
den lokala lägesbild som gemensamt tagits fram av polisen och kommunen med 
stöd från bland annat trygghetsmätningen, medborgardialoger och kunskap om 
kommunen. Ärendet återremitterades av arbetsutskottet 2020-01-22 för att 
medborgarlöftet skulle revideras. 
 
Åstorp kommun och LPO Klippan kommer att prioritera arbetet med 
narkotikarelaterad brottslighet under 2020. Detta för att minska problemen med 
otrygga miljöer i kommunen och våld i offentlig miljö.  
 
Prioriterade fokusområden under 2020: 
Narkotika  
Tillsynsärenden  
Trafiken 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-04 § 53 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 23 
Förslag till medborgarlöfte polisen och Åstorps kommun år 2020 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna medborgarlöftet mellan Polisen och Åstorps 
kommun år 2020, samt besluta att genomföra en utvärdering av medborgarlöftet 
2020. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner medborgarlöftet mellan Polisen och Åstorps kommun år 2020, samt 
beslutar att genomföra en utvärdering av medborgarlöftet 2020. 
 
Expedieras 
Akten 
Polisen 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

29(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 93 
 
Val av representation för PRO Kvidinge i Kommunala pensionärsrådet 
Dnr KSFD 2020/10 
 
Sammanfattning 
PRO Kvidinge har haft ett årsmöte 13 februari 2020 där föreningens 
representation i Kommunala pensionärsrådet beslutats. PRO Kvidinge valde att 
välja Jan Nilsson och Tore Håkansson till ordinarie och till ersättare utsågs Inge 
Månsson och Staffan Malmsten. 
Kommunstyrelsen fastställer representationen efter förslag från respektive 
pensionärsorganisation. 
 
Beslutsunderlag 
Brev till kommunstyrelsen i Åstorps kommun från PRO Kvidinge – PRO 
Kvidinges representation i KPR 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att fastställa PRO Kvidinges representation i kommunala 
pensionärsrådet enligt nedan: 
Jan Nilsson, ordinarie 
Tore Håkansson, ordinarie 
Inge Månsson, ersättare 
Staffan Malmsten, ersättare 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställer PRO Kvidinges representation i kommunala pensionärsrådet enligt 
nedan: 
Jan Nilsson, ordinarie 
Tore Håkansson, ordinarie 
Inge Månsson, ersättare 
Staffan Malmsten, ersättare 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunala pensionärsrådet 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

30(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 94 
 
Väckt ärende från Anton Holmberg (SD) om undantag från asylsökandes 
möjligheter att få dagersättning för eget boende 
Dnr KSFD 2020/11 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD) väckte ett övrigt ärende på kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-01-08 om att Åstorps kommun ska ansöka om att undantas 
från asylsökandes möjligheter att få dagersättning för att bo i eget boende.  
Lagen om eget boende (ebo-lagen) innebär att asylsökande kan ordna egen 
bostad istället för att acceptera boendemöjligheter hos Migrationsverket. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2020-01-08 § 30 
Väckt ärende från Anton Holmberg (SD) om undantag från asylsökandes 
möjligheter att få dagersättning för eget boende 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anse det besvarat med hänvisning till handläggning av 
tidigare ärende ”Åstorps kommuns ställningstagande angående nya ebo-lagen”. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till det väckta ärendet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Anton Holmbergs (SD) bifallsyrkande och 
finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Anton Holmberg (SD) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Den som yrkar bifall till ordförandes yrkande röstar Ja och den som yrkar bifall 
till Anton Holmbergs (SD) yrkande röstar Nej. 
 
Votering 
Voteringen genomför med upprop och utfaller med 11 Ja-röster och 2 Nej-
röster vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 94). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet anses besvarat med hänvisning till beslut i ärende ”Åstorps kommuns 
ställningstagande angående nya ebo-lagen”. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

31(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 94, forts 
Reservation 
Anton Holmberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Expedieras 
Akten 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

32(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 95 
 
Anmälningsärenden 
 
Bokslut för år 2019- Överförmyndarnämnden 4K Dnr: 2020/77 
 
Inkommen skrivelse angående Lions Club Åstorp avvecklar verksamheten i 
Åstorps kommun Dnr: 2020/98 
 
Inkommen skrivelse avseende smittspridning på allmän plats Dnr: 2020/104 
  
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-04 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-19 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar anmälningsärendena till protokollet. 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

33(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 96 
 
Delegationsärenden 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2019-02-14 – 2020-03-15 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar delegationsärendena till protokollet. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

34(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 97 
 
Information från Familjen Helsingborg 
 
Sammanfattning 
Ordförande informerar om  

• Situationen på Ängelholms flygplats 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

35(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 98 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åsa Holmén (L) om kommunalt avlopp i 
Maglaby och Mårtenstorp 
Dnr KSFD 2020/122 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) väcker ett övrigt ärende i vilket följande framkommer: 
Det har uppdagats en risk för miljöfarlig verksamhet i samband med utbyggnad 
av kommunalt avlopp i Maglaby och Mårtenstorp. I samrådskrivelsen från 2016 
står det inte något om några bräddningsavlopp.  Miljökontoret/Bygg- och 
miljönämnden har inte lämnat något specifikt tillstånd till dessa 
bräddningsavlopp. Tillsyn kommer att ske av ledningsnätet med pumpstationer 
innan driftstart.  
Nyligen lämnade boende i Maglaby in en protestlista där 20 fastigheter skrivit 
under på att de inte vill vara delaktiga i miljöfarlig verksamhet kopplat till 
vattentäkten i Kvidinge och utbyggnad av kommunalt avlopp. Om Ronny 
Sandberg menade allvar med att vilja skydda vattentäkten genom utbyggnad av 
kommunalt avlopp istället för minireningsverk, borde han ta denna skrivelse på 
allvar och göra något åt vad som just nu håller på att hända!  
Mot bakgrund av detta yrkar vi på att 

• En risk- och konsekvensanalys gällande bräddningsavlopp för område 
Maglaby och Mårtenstorp tas fram och presenteras på 
kommunstyrelsens arbetsutskott 15 april 2020 samt på nästkommande 
ordinarie kommunstyrelsesammanträde.  

• En handlingsplan gällande framtida bräddningsavlopp tas fram och 
presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskott 15 april 2020 samt på 
nästkommande ordinarie kommunstyrelsesammanträde. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

36(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 99 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om 
Coronaviruset CoVid19 – förslag på åtgärder från Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2020/108 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen väcker ett övrigt ärende om förslag på åtgärder för Åstorps 
kommun. Förslaget innehåller 22 punkter som Åstorpsalliansen önskar att 
kommunen beaktar om det går att ta aktion på.  
 
Anna Falkenstam, tf. kommunchef bemöter samtliga 22 punkter skriftligen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Skriftligt svar sänds ut till ledamöter och ersättare och därmed anses det väckta 
ärendet besvarat.  
 
Expedieras 
Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

37(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 100 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om 
byggnationer 
Dnr KSFD 2020/123 
 
Sammanfattning 
Paul Ericsson (M) väcker ett ärende för Åstorpsalliansen (M, L, KD) om 
byggnationer i kommunen, i vilket följande framkommer: 
Åstorpsalliansen och partierna var för sig har under en rad år försökt förmå 
styret att inse att något inte står rätt till vad gäller våra många byggnationer. 
Detta gäller bl.a. förskolor, skolor och idrottshallar som är kraftigt försenade och 
det går inte att få klarhet i varför? År efter år får vi höra samma förklaringar till 
att just Åstorp måste klara sig utan beslutade lokaler ännu ett år. Hur länge ska 
vi vänta? Hur länge är det trovärdigt att ex. skylla på ”demokratiska processer” 
som en huvudanledning?  
 
Andra kommuner klarar av att hantera byggnationer på kortare tid, varför inte 
Åstorp? 
 
Yrkanden 
Paul Ericsson (M) yrkar på att: 
Kommunstyrelsens ordförande skyndsamt tillsätter och slutför en utredning som: 

• Utreder orsakerna bakom vad som uppfattas som undermålig styrning 
och föreslår nödvändiga förändringar. 

• Ser över organisationen för planering, uppföljning och styrning av 
byggnationerna och presenterar hur denna organisation ser ut på nästa 
kommunstyrelsesammanträde, detta omfattar även BFAB.  

• Tydligt utreder och presenterar om kommunen och BFAB har kompetens 
inom resp. organisation att hantera nybyggnation i denna omfattning 
själva, eller om expertis såsom projektledning behöver tillsättas. 

• Pekar ut en ansvarig per byggnation som håller i planering, uppföljning 
och leverans från start till slut.  

 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) yrkanden. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) yrkande med bifallsyrkande från Anton 
Holmberg (SD) och finner att detta bifalles. 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

38(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Ks § 100, forts 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens ordförande uppdras att skyndsamt tillsätta och slutföra en 
utredning som: 

• Utreder orsakerna bakom vad som uppfattas som undermålig styrning 
och föreslår nödvändiga förändringar. 

• Ser över organisationen för planering, uppföljning och styrning av 
byggnationerna och presenterar hur denna organisation ser ut på nästa 
kommunstyrelsesammanträde, detta omfattar även BFAB.  

• Tydligt utreder och presenterar om kommunen och BFAB har kompetens 
inom resp. organisation att hantera nybyggnation i denna omfattning 
själva, eller om expertis såsom projektledning behöver tillsättas. 

• Pekar ut en ansvarig per byggnation som håller i planering, uppföljning 
och leverans från start till slut.  

 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
BFAB 
 


	Ks § 74  Godkännande av dagordning
	Ks § 75  Yttrande i mål nr 2194-20 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
	Ks § 76  Yttrande i mål nr 3202-20 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
	Ks § 77  Årsredovisning 2019 för Åstorps kommun
	Ks § 78  Kompletteringsbudget 2020
	Ks § 79  Ekonomisk månadsuppföljning 2020
	Ks § 80  Utdelning BFAB
	Ks § 81  Åstorps kommuns ställningstagande angående nya ebo-lagen
	Ks § 82  Kommunchefen informerar
	Ks § 83  Ombyggnation av ”Krysset” (Lyftkranen 3)
	Ks § 84  Ägardirektiv för AB Kvidingebyggen
	Ks § 85  God sed i Åstorps kommun
	Ks § 86  Försäljning av del av Flädern 8, mark för flerfamiljshus
	Ks § 87  Försäljning av del av Åstorp 112:46 (Södra industriområdet) Åkeriverksamhet, Verkstad
	Ks § 88  Försäljning av del av Åstorp 112:46 (Södra industriområdet) Åkeriverksamhet, Garage
	Ks § 89  Försäljning av Hästhoven 6
	Ks § 90  Försäljning av del av Åstorp 112:28 och Persiljan 13
	Ks § 91  Prissättning, etapp 2 Skönbäck Nyvång
	Ks § 92  Medborgarlöfte Polisen och Åstorps kommun
	Ks § 93  Val av representation för PRO Kvidinge i Kommunala pensionärsrådet
	Ks § 94  Väckt ärende från Anton Holmberg (SD) om undantag från asylsökandes möjligheter att få dagersättning för eget boende
	Ks § 95  Anmälningsärenden
	Ks § 96  Delegationsärenden
	Ks § 97  Information från Familjen Helsingborg
	Ks § 98  Övriga ärenden – Väckt ärende av Åsa Holmén (L) om kommunalt avlopp i Maglaby och Mårtenstorp
	Ks § 99  Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om Coronaviruset CoVid19 – förslag på åtgärder från Åstorps kommun
	Ks § 100  Övriga ärenden – Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) om byggnationer

