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KOMMUNSTYRELSEN 
PROTOKOLL 2021-11-24 

Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, klockan, 17:00 – 21:40 
Ajournering 17:15 – 17:20, 19:00 – 19:20 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Amer Lukac, nämndsekreterare §§ 215 – 238 
Jonas Jönsson, kommunchef, §§ 215 – 238 
Merih Özbalci, kanslichef, §§ 215 –  238 
Jörgen Wallin, teknisk chef, §§ 215 – 283 
Anna Falkenstam, ekonomichef, §§ 216 – 229 
Leni Ahremark, tekniker/projektledare, §§ 222 – 223 
 

 

Övriga deltagare   
Plats och tid för 

justering 
 
Stationshuset, måndagen den 29 november klockan 16:00 

 
 
 

Sekreterare Amer Lukac 
  
 
   

Ordförande Ronny Sandberg (S)  
  

 
 

(1) Justerande Mikael Mårtensson (S)  
  

 
 
 

 

(2) Justerande Rolf Lundqvist (SD)  
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 222 A § 222 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 (-) §§ 218 – 
237  

§§ 218 – 
237  

 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 §§ 215 - 
217 

      

Johan Bergqvist (V) X        
SD         

Peter Lindberg (SD) X X   X   X 
Vakant         
Vakant         
Vakant         

M+L+KD         
Martin Sjöström (M) X        

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

Totalt 16 13 5 5 3 5 5 3 
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 222 C § 222 D 

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 (-) §§ 218 – 
237  

§§ 218 – 
237  

 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 §§ 215 - 
217 

      

Johan Bergqvist (V) X        
SD         

Peter Lindberg (SD) X X   X   X 
Vakant         
Vakant         
Vakant         

M+L+KD         
Martin Sjöström (M) X        

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

Totalt 16 13 5 5 3 5 5 3 
 
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 222 E § 232 

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 (-) §§ 218 – 
237  

§§ 218 – 
237  

 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 §§ 215 - 
217 

      

Johan Bergqvist (V) X        
SD         

Peter Lindberg (SD) X X   X  X  
Vakant         
Vakant         
Vakant         

M+L+KD         
Martin Sjöström (M) X        

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

Totalt 16 13 5 5 3 5 8  
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Ks § 215  Godkännande av dagordning ................................................................... 6 
Ks § 216  Frågestund för allmänheten ..................................................................... 7 
Ks § 217  Yttrande i Mål 11708-21 till Förvaltningsrätten gällande 

laglighetsprövning ................................................................................... 8 
Ks § 218  Beslut om Yttrande av yttrande på Översiktsplan 2022 Klippans 

kommun (granskningshandling) .............................................................. 9 
Ks § 219  Antagande av Åstorps kommuns trafikplan ........................................... 10 
Ks § 220  Revidering av regler för bidrag till enskilda vägar ................................ 11 
Ks § 221  Inrättande av gemensam bilpool ............................................................ 12 
Ks § 222  Verksamhetsplan med nämndsmål och internbudget 2022 för 

kommunstyrelse med förvaltning .......................................................... 13 
Ks § 223  Ekonomichefen informerar .................................................................... 17 
Ks § 224  Ekonomisk månadsuppföljning – Oktober ............................................ 18 
Ks § 225  Borgensram för kommunala aktiebolagen från och med 1 januari 2022 19 
Ks § 226  Ram för upplåning år 2022 för Åstorps kommun .................................. 21 
Ks § 227  Agenda 2030 i Åstorp och kommunens miljö- och klimatmål - En bilaga 

till kommunens Vision 2030 och inriktningsmål .................................. 22 
Ks § 228  Kommunchefen informerar .................................................................... 23 
Ks § 229  Genomgång av förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen ... 24 
Ks § 230  Beslut om att stoppa flytt av daglig verksamhet på Gnistan till Krysset 25 
Ks § 231  Ställningstagande gällande politisk organisation för ny mandatperiod 

2022 – 2026 ........................................................................................... 27 
Ks § 232  Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med 

idrottshall, slöjdsalar och hemkunskapssal ............................................ 29 
Ks § 233  Motion (SD) - Björnekullaskolans framtid ............................................ 31 
Ks § 234  Motion från Anton Holmberg (SD), Marcus Möller (SD), Rickard 

Olsson (SD), Hampus Svensson (SD), Carola Öhrn (SD) och Annelie 
Servin (SD) - Framtid för en ny modern och funktionsduglig 
Tingdalsskola ......................................................................................... 33 

Ks § 235  Delegationsärenden ................................................................................ 35 
Ks § 236  Anmälningsärenden ............................................................................... 36 
Ks § 237  Övriga ärenden – Väckt ärende av Paul Ericsson (M) om väntsal ........ 37 
Avslutning och julhälsning ..................................................................................... 38 
PROTOKOLLSBILAGOR .................................................................................... 39 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 215 
 
Godkännande av dagordning 
 
Ordförande yrkar på att ärendet ”Ny översiktsplan för Åstorps kommun” (KSFD 
2017/379) utgår. 
 
Paul Ericsson (M) yrkar på att väcka ett övrigt ärende avseende ”Väntsal”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med ovan justeringar. 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 216 
 
Frågestund för allmänheten 
 
Sammanfattning 
Allmänheten ges tillträde till dagens sammanträde med kommunstyrelsen i 
enlighet med ett beslut från kommunfullmäktige i Åstorp den 31 maj 1999. 
Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor under 15 minuter.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Då allmänhet finns närvarande ajourneras mötet för allmänheten möjlighet att 
ställa frågor på dagordningen. 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 217 
 
Yttrande i Mål 11708-21 till Förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning 
Dnr KSFD 2021/75 
 
Sammanfattning 
Den 27 september 2021 § 154 fattade kommunfullmäktige beslut i ärendet 
”Försäljning av Backsippan 5, 10 och 28”. Ärendet har överklagats av 
kommuninvånare och kommunen erhöll en underrättelse från 
Förvaltningsrätten i Malmö den 27 oktober 2021, att yttra sig skriftligen över 
överklagandet avseende målets sakfrågor. Åstorps kommun begärde anstånd 
och fick detta beviljat till den 1 december 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 2021-11-19 
Förslag till yttrande i mål 11708-21 
Underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö, 2021-10-27 
Underrättelse om beviljat anstånd, 2021-10-28 
Inkommet överklagande från kommuninvånare med bilagor 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att sända över yttrandet som 
Åstorps kommuns yttrande i mål 11708-21. 
 
Åsa Holmén (L) avstår ifrån att delta i beslut. 
Roger Nielsen (M) avstår ifrån att delta i beslut. 
Paul Ericsson (M) avstår ifrån att delta i beslut. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sända över yttrandet som Åstorps kommuns 
yttrande i mål 11708-21. 
 
Expedieras 
(6) Akten 
Förvaltningsrätten i Malmö 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 218 
 
Beslut om Yttrande av yttrande på Översiktsplan 2022 Klippans kommun 
(granskningshandling) 
Dnr KSFD 2021/243 
 
Sammanfattning 
Klippans kommun har arbetat fram förslag på ny översiktsplan, som är på 
granskning under perioden 27 september till 14 december 2021. Under denna 
period har grannkommuner och andra berörda möjlighet att lämna synpunkter 
på planen. Åstorps kommun har getts möjlighet att yttra sig och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag på yttrande, som lyfts 
för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott § 2021-11-17 § 274 
Tjänsteskrivelse Ina Andersson, daterad 2021-10-29. 
Yttrande Översiktsplan 2022 Klippans kommun (granskningshandling), daterat 
2021-10-29. 
Översiktsplan 2022 Klippans kommun (granskningshandling). 
Missiv Granskning – Översiktsplan 2022 för Klippans kommun. 
Missiv Ytterligare förlängd granskningstid – Översiktsplan 2022 för Klippans 
kommun, daterat 2021-10-28. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anta yttrandet över Översiktsplan 2022 Klippans 
kommun (granskningshandling) som Åstorps kommun yttrande. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet över Översiktsplan 2022 Klippans kommun 
(granskningshandling) som Åstorps kommun yttrande. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
Planarkitekt 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 219 
 
Antagande av Åstorps kommuns trafikplan 
Dnr KSFD 2020/142 
 
Sammanfattning 
I september år 2019 inkom motioner från Åstorpsalliansen om framtagande och 
presentation av en handlingsplan för att förbättra trafiksäkerheten i Åstorps 
kommun. En månad senare inkom en motion om framtagande av en cykelplan 
för Åstorps kommun som bland annat skulle hantera frågan om hur en cykelväg 
från Åstorp till Hyllinge skulle kunna genomföras.  
 
Under år 2020 och 2021 arbetade tekniska kontoret med framtagandet av 
Åstorps kommuns Trafikplan 2021. Ett arbete som resulterade i en digital 
StoryMap och en PDF-version av trafikplanen. I mars 2021 beslutades att 
trafikplanen kunde läggas ut så att allmänheten, grannkommuner, myndigheter, 
organisationer och föreningar kunde ta del av den. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott § 2021-11-17 § 275 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin teknisk chef och Leni Ahremark 
landskapsarkitekt/projektledare, 2021-11-03 
Åstorps kommuns Trafikplan 2021, PDF-version, 2021-11-24 
Inkomna synpunkter på remissversion Åstorps kommuns Trafikplan 2021, 
2021-09-15 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anta förslag på trafikplan för Åstorps kommun 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson 
(S), Nils-Göran Nilsson (KD) och Peter Lindberg (SD) under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till Trafikplan för Åstorps kommun 
 
Expedieras 
(8) Akten 
Tekniska kontoret 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 220 
 
Revidering av regler för bidrag till enskilda vägar 
Dnr KSFD 2021/221 
 
Sammanfattning 
Tekniska kontoret utger bidrag till vägsamfälligheter för enskilda vägar. Det 
nuvarande riktlinjerna antogs 2006. Tekniska kontoret har gjort en översyn av 
riktlinjerna och föreslår att dessa revideras för att stämma bättre överens med 
dagens förhållanden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott § 2021-11-03 § 258 
Tjänsteskrivelse av Jörgen Wallin, Teknisk chef, 2021-10-12 
Regler för bidrag till enskilda vägar 
Mall för nytt förslag för bidrag till enskilda vägar  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anta nya regler för bidrag till enskilda vägar. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar nya regler för bidrag till enskilda vägar. 
 
Expedieras 
(8) Akten 
Teknisk kontoret 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 221 
 
Inrättande av gemensam bilpool 
Dnr KSFD 2021/229 
 
Sammanfattning 
Kommunchefen har gett tekniska kontoret i uppdrag att i syfte att skapa en 
gemensam fordonspark inom Åstorps kommun för att få ett helhetsgrepp 
avseende administration, inköp, ekonomi och skötsel av samtliga fordon har 
genomförts.  Med ett sammanhållet ansvar kring fordonen bedöms en 
effektivare administration och enhetlig hantering av miljöfrågorna kunna 
uppnås. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-03 § 259 
Tjänsteskrivelse från Teknisk chef, Jörgen Wallin och Parkchef, Mikael 
Kadanik,  
Bilaga 1. -Kostnadsfördelningstabell för vald bil 
 
Yrkanden 
Paul Ericsson (M) yrka på att återremittera ärendet för att beskriva hur förslaget 
är budgeterat. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) återremissyrkande.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) återremissyrkande med bifall från Åsa 
Holmén (L) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att få en beskrivning av hur 
förslaget är budgeterat. 
 
Expedieras 
(6) Akten 
Tekniska kontoret 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 222 
 
Verksamhetsplan med nämndsmål och internbudget 2022 för 
kommunstyrelse med förvaltning 
Dnr KSFD 2021/244 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen är huvuddokumentet för nämndens och förvaltningens 
styrning och planering. Planen omfattar nämndens styrning med nämndsmål, 
prioriterade områden och internbudget – alltså de delar som nämnden beslutar 
om. Planen omfattar även förvaltningens plan för verkställande, med en 
beskrivning av hur nämndsmålen ska nås. Denna del som rör verkställandet ägs 
av förvaltningen och presenteras för nämnden. 
 
Nämndsmålen som föreslås är desamma som kommunstyrelsen antog tidigare 
under 2021 (§ 129). Utöver den önskade inriktning som nämndsmålen anger, 
föreslås även tre politiskt prioriterade områden under 2022: Trygghet, 
Sysselsättning, Integration och delaktighet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-17 § 267 
Tjänsteskrivelse från Jonas Jönsson, kommunchef, 2021-11-10 
Verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsen med förvaltning, 2021-11-09, 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anta verksamhetsplan med nämndsmål, prioriterade 
områden samt internbudget, samt att ge förvaltningschef rätt att omfördela 
medel inom befintlig ram 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar på att:  

• Att ta fram en plan för att genomföra dialog med medborgare i större 
strategiska frågor innan beslut är fattade 

• Att arbeta för mer trygghetsskapande åtgärder inkl. bättre gatumiljöer, 
belysning och kameraövervakning i utsatta områden 

• Att fortsätta planarbetet på Prästmarken med bebyggelse och etablering 
av förskola under 2024. 

• Att under 2022 påbörja tidigare beslutad FÖP Björnås. 
• Att fortsätta arbeta för bästa långsiktiga lösningen ur miljösynpunkt av 

deponin vid Norra Vallgatan. 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 222, forts 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) tilläggsyrkanden. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) tilläggsyrkanden.  
 
Peter Lindberg (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslut.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer därefter Roger Nielsens (M) första tilläggsyrkande med 
bifallsyrkanden från Åsa Holmén (L) och Nils-Göran Nilsson (KD) under 
proposition och finner att detta avslås. 
 
Votering – § 222 A 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning: Den som bifaller att 
tillägget ska avslås, röstar Ja och den som bifaller tillägget röstar Nej. 
 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 ja-röster, 5 nej-röster och 
3 som avstår. Då voteringen utfaller oavgjort avgör ordförandes utslagsröst 
vilket innebär att tillägget avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se 
omröstningsbilaga (§ 222 A). 
 
Proposition 
Ordförande ställer därefter Roger Nielsens (M) andra tilläggsyrkande med 
bifallsyrkanden från Åsa Holmén (L) och Nils-Göran Nilsson (KD) under 
proposition och finner att detta avslås. 
   
Votering – § 222 B 
Roger Nielsen (M) begär votering. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning: Den som bifaller att 
tillägget ska avslås, röstar Ja och den som bifaller tillägget röstar Nej. 
 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 ja-röster, 5 nej-röster och 
3 som avstår. Då voteringen utfaller oavgjort avgör ordförandes utslagsröst 
vilket innebär att tillägget avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se 
omröstningsbilaga (§ 222 B). 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 222, forts  
Proposition 
Ordförande ställer därefter Roger Nielsens (M) tredje tilläggsyrkande med 
bifallsyrkanden från Åsa Holmén (L) och Nils-Göran Nilsson (KD) under 
proposition och finner att detta avslås. 
 
Votering - § 222 C 
Jan Hennicks (-) begär votering. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning: Den som bifaller att 
tillägget ska avslås, röstar Ja och den som bifaller tillägget röstar Nej. 
 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 ja-röster, 5 nej-röster och 
3 som avstår. Då voteringen utfaller oavgjort avgör ordförandes utslagsröst 
vilket innebär att tillägget avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se 
omröstningsbilaga (§ 222 C). 
 
Proposition 
Ordförande ställer därefter Roger Nielsens (M) fjärde tilläggsyrkande med 
bifallsyrkanden från Åsa Holmén (L) och Nils-Göran Nilsson (KD) under 
proposition och finner att detta avslås. 
 
Votering - § 222 D 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning: Den som bifaller att 
tillägget ska avslås, röstar Ja och den som bifaller tillägget röstar Nej. 
 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 ja-röster, 5 nej-röster och 
3 som avstår. Då voteringen utfaller oavgjort avgör ordförandes utslagsröst 
vilket innebär att tillägget avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se 
omröstningsbilaga (§ 222 D). 
 
Proposition 
Ordförande ställer därefter Roger Nielsens (M) femte tilläggsyrkande med 
bifallsyrkanden från Åsa Holmén (L) och Nils-Göran Nilsson (KD) under 
proposition och finner att detta avslås. 
 
Votering - § 222 E 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning: Den som bifaller att 
tillägget ska avslås, röstar Ja och den som bifaller tillägget röstar Nej. 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 222, forts 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 ja-röster, 5 nej-röster och 
3 som avstår. Då voteringen utfaller oavgjort avgör ordförandes utslagsröst 
vilket innebär att tillägget avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se 
omröstningsbilaga (§ 222 E). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

• Att anta verksamhetsplan med nämndsmål, prioriterade områden samt 
internbudget. 

• Att ge förvaltningschef rätt att omfördela medel inom befintlig ram 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningens chefer 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 223 
 
Ekonomichefen informerar 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, ekonomichef, informerar om: 

• Omsättning av kommunens lån om 62 mkr, delat i två delar á 31 mkr.  
• Amortering av lån om 23 mkr 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

18(39) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 224 
 
Ekonomisk månadsuppföljning – Oktober 
Dnr KSFD 2021/86 
 
Sammanfattning 
Efter oktober månad konstateras att verksamheternas nettokostnader för 
perioden ligger lägre än förbrukningen av budget. Bedömd årsprognos efter 
oktober månad 2021 uppgår till 56,2 mkr, vilket är 36,6 mkr bättre än budget. 
Ca 42% av investeringsbudgeten har förbrukats och genomförandegraden vid 
årsskiftet bedöms uppgå till ca 61 %.  
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning för Åstorps kommun - Oktober 
Tjänsteskrivelse från Jonas Wallin, Redovisningscontroller, 2021-11-15 
Tjänsteskrivelse från Jonny Norrby, kultur- och fritidschef, 2021-11-11 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2021-11-11- § 83 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter 
oktober månad 2021 samt att notera svaret från Kultur- och fritidsnämnden till 
protokollet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter oktober månad 2021. 
Kommunstyrelsen noterar svaret från Kultur- och fritidsnämnden till 
protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 225 
 
Borgensram för kommunala aktiebolagen från och med 1 januari 2022 
Dnr KSFD 2021/246 
 
Sammanfattning 
Kommunal borgen 
I november 2022 har Björnekulla Fastighets AB kommunal borgen om 
509 021 000 kr och AB Kvidingebyggen en kommunal borgen om 192 200 000 
kr. Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 701 221 000 kr. 
Bakomliggande lån är uteslutande till Kommuninvest. 
 
Ekonomiavdelningen har haft kontakt med de helägda kommunala bolagen 
angående behov av borgensram för det kommande året, 2022. Björnekulla 
Fastighets AB har i samband med detta anhållit om en utökad ram på 274,5 
miljoner kronor (mkr), varav 59,5 mkr avser upplösning av nuvarande 
internbankslån, vilket inte påverkar koncernens belåning. AB 
Kvidingebyggen har anhållit om en utökad ram om 25,2 mkr, varav 25,2 
mkr avser upplösning av nuvarande internbankslån, vilket inte påverkar 
koncernens belåning. 
Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 1 001 000 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-17 § 265 
Tjänsteskrivelse från Jonas Wallin, redovisningscontroller, 2021-11-05 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

• att såsom för egen skuld ingå borgen för Björnekulla Fastighets AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 810 595 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

• att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Kvidingebyggens 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 271 061 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

• att såsom för egen skuld ingå borgen för Björnekulla IT AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 625 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 225, forts 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår att: 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Björnekulla Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 810 595 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
AB Kvidingebyggens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
271 061 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Björnekulla IT AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
1 625 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 226 
 
Ram för upplåning år 2022 för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2021/247 
 
Sammanfattning 
I november 2021 uppgår Åstorps kommuns låneskuld till 199,5 miljoner 
kronor (mkr). För att finansiera ytterligare investeringar under årets sista 
kvartal så är prognosen att ytterligare 0 mkr behöver lånas upp. 
I enlighet med finansieringsbudgeten i föreliggande budgetförslag 2022 
uppgår lånebehovet till 103,4 mkr. Ekonomiavdelningen föreslår att 
låneramen fastställs till 150 mkr för år 2022 vilket då också inkluderar en 
marginal for ev. tillkommande eller tidigarelagda investeringar under året. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-17 § 266 
Tjänsteskrivelse från Jonas Wallin, redovisningscontroller, 2021-11-03 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Åstorps kommuns ram för upplåning år 2022 fastställs till 150 mkr. Låneramen 
avser nyupplåning. Kommunens checkkredit ska uppgå till högst 30 miljoner 
kronor för kommunkoncernen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
Åstorps kommuns ram för upplåning år 2022 fastställs till 150 mkr. Låneramen 
avser nyupplåning. Kommunens checkkredit ska uppgå till högst 30 miljoner 
kronor för kommunkoncernen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 227 
 
Agenda 2030 i Åstorp och kommunens miljö- och klimatmål - En bilaga till 
kommunens Vision 2030 och inriktningsmål  
Dnr KSFD 2020/21 
 
Sammanfattning 
I det föreslagna styrdokument klargörs kopplingen mellan kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och Agenda 2030, det vill säga vilka av de 17 globala målen 
som kommunen arbetar med inom ramen för respektive inriktningsmål. Syftet 
är att förtydliga och vägleda kommunens hållbarhetsarbete och på vilka sätt vi 
arbetar för förverkligandet av Agenda 2030. Därtill fastställer det föreslagna 
styrdokument kommunens nya miljö- och klimatmål som en nedbrytning av 
inriktningsmålet Hållbar framtid till tre delmål. Dessa konkretiserar 
kommunens målsättning för att nå en hållbar framtid för klimatet, människan 
och naturen.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-17 § 267 
Agenda 2030 i Åstorp och kommunens miljö- och klimatmål, 2021-10-20 
Tjänsteskrivelse från Fredrik Paulsson, utvecklingsstrateg, 2021-10-22 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige Att anta styrdokumentet 
som en bilaga till Åstorps Vision 2030 och kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. 
Att föreslagna miljö- och klimatmål ersätter kommunens gamla miljömål samt 
att målen hanteras som en del av inriktningsmålet Hållbar framtid, både 
avseende styrförmåga och uppföljning. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige Att anta styrdokumentet som 
en bilaga till Åstorps Vision 2030 och kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
Att föreslagna miljö- och klimatmål ersätter kommunens gamla miljömål samt 
att målen hanteras som en del av inriktningsmålet Hållbar framtid, både 
avseende styrförmåga och uppföljning. 
 
Expedieras 
Akten, Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

23(39) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 228 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Jonas Jönsson, kommunchef, informerar om: 

• Läget med arbetet Åstorp i samverkan 
• Byggnationer (se separat dokument) 
• Covid-19  
• Samråd med styrelsen om organisationsförändring då 

serviceavdelningen avvecklas 
o Lokalstrateg flyttas till Avdelningen för ekonomi och analys 
o Kundtjänst (Medborgarkontoret) flyttas till Kansliavdelningen 
o Kostenheten (med kostchef) flyttas tillfälligt direkt under 

kommunchefen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 229 
 
Genomgång av förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
Inför beslut av ny delegationsordning för kommunstyrelsen har arbetsutskottet 
diskuterat att först presentera förslagen innan dessa går upp för formellt beslut i 
frågan. Kanslichef föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar redovisningen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 230 
 
Beslut om att stoppa flytt av daglig verksamhet på Gnistan till Krysset 
Dnr KSFD 2021/260 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade, efter att kommunen köpt fastigheten Lyftkranen 3 
(även kallat Krysset), att en ombyggnations skulle genomföras för att rymma 
Activa/Avdelningen för arbete och tillväxt, där även daglig verksamhet Gnistan 
tillhör. Vid beslutet hade ingen risk- och konsekvensbedömning gjorts gällande 
den planerade flytten. Därefter har dialog uppkommit rörande risker, vilket 
resulterat i att flytten av verksamheten Gnistan är tillfälligt stoppad.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Ulrika Engquist, Arbetsmarknadschef  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att flytt av daglig 
verksamhet Gnistan från Storgatan till ”Krysset” inte genomförs. 
Beslutet finansieras inom ram. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Richard Ridwall (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på beslutet finansieras inom internbudget för 2022, samt 
att kommunchefen redovisar kostnaden för kommunstyrelsen. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Peter Lindberg (SD), 
Mikael Mårtensson (S), Richard Ridwall (S) mot Åsa Holméns (L) yrkande 
med bifallsyrkande från Roger Nielsen (M) och Paul Ericsson (M) under 
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att flytt av daglig verksamhet Gnistan från Storgatan 
till ”Krysset” inte genomförs. 
Beslutet finansieras inom ram. 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

26(39) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks§ 230, forts 
 
Reservation 
Liberalerna och Moderaterna reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
Avdelningen för arbete och tillväxt 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 231 
 
Ställningstagande gällande politisk organisation för ny mandatperiod 2022 
– 2026 
 
Sammanfattning 
Arvode- och organisationsgruppen har lämnat över en delrapport till 
Kommunfullmäktige för ett ställningstagande gällande den politiska 
organisationen för den nya mandatperioden 2022 – 2026. Efter att den politiska 
organisationen fastställts kommer att arvodesreglementet att ses över.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-03 §  
Delrapport oktober med bilagor 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunfullmäktige att ställa sig bakom 
övervägandena som framförts i rapporten gällande punkten två. Vad gäller 
punkten ett ska arbetsgruppen återkomma med ett kostnadsförslag för 
arvodesjusteringar. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att avslag i den del som avser kultur- och 
fritidsnämnden, samt att arvodesgruppen presenterar ekonomiska beräkningar 
för kostnaden för ett nytt oppositionsråd. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) avslagsyrkande i delen som avser kultur- 
och fritidsnämnden mot ordförandes yrkande och finner att ordförandes 
yrkande bifalles. 
 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) yrkande om att arvodesgruppen 
presenterar ekonomiska beräkningar mot ordförandes yrkande och finner att 
ordförandes yrkande bifalles. 
 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson 
(S), Nils-Göran Nilsson (KD), Peter Lindberg (SD) och Paul Ericsson (M) 
under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 231, forts 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom 
övervägandena som framförts i rapporten gällande punkten två. Vad gäller 
punkten ett ska arbetsgruppen återkomma med ett kostnadsförslag för 
arvodesjusteringar. 
 
Reservation 
Åsa Holmén (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se protokollsbilagor i 
slutet av protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige  
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 232 
 
Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med 
idrottshall, slöjdsalar och hemkunskapssal 
Dnr KSFD 2017/87 
 
Sammanfattning 
Liberalerna inkom med en motion 2017-03-02 gällande behov av utbyggnad av 
Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med idrottshall, slöjdsalar och 
hemkunskapssal. Liberalerna yrkar på att en projektering påbörjas utifrån 
bildningsnämndens beslut om tillbyggnad av Tingdalskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-17 § 270 
Protokoll från Bildningsnämnden 2021-10-28 § 138 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17 
Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med idrottshall, 
slöjdsalar och hemkunskapssal 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till bildningsnämndens förslag om att anse motionen 
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till motionen. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till motionen. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Åsa Holméns (L) yrkande om bifall till 
motionen med bifallsyrkande från Roger Nielsen (M) och Peter Lindberg (SD), 
och Nils-Göran Nilsson (KD) under proposition och finner att ordförandes 
yrkande bifalles. 
 
Votering - § 232 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller 
ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Åsa Holméns (L) m.fl. 
yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 ja-röster och 8 nej-röster, 
vilket innebär att förslaget om bifall till motionen vinner kommunstyrelsens 
bifall. För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 232).  
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 232, forts 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för ordförandes 
yrkande. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 233 
 
Motion (SD) - Björnekullaskolans framtid 
Dnr KSFD 2020/255 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna inkom med en motion 2020-08-10 gällande 
Björnekullaskolans framtid. Sverigedemokraterna yrkar att kommunen, med 
befintliga underlag, presenterar en plan för hur man ska lösa 
Björnekullaskolans framtid och att det gemensamma underlaget skyndsamt 
presenteras för kommunstyrelsen och bildningsnämnden gällande flytt av skola 
eller nybyggnation. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-17 § 271 
Protokoll från Bildningsnämnden 2021-10-28 § 140 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17  
Motion från Anton Holmberg (SD), Hampus Svensson (SD), Richard Mattsson 
(SD) och Anneli Servin (SD) 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till bildningsnämndens beslut om att anse motionen 
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till motionen. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till motionen. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 
Jan Hennicks (-) yrkar bifall till motionen. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till motionen. 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Peter Lindberg (SD) yrkande om bifall till 
motionen med bifallsyrkande från Åsa Holmén (L), Roger Nielsen (M), Jan 
Hennicks (-), Nils-Göran Nilsson (KD) och Paul Ericsson (M) under 
proposition och finner att Peter Lindbergs (SD) m.fl. yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för ordförandes 
yrkande.  
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 233, forts 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 234 
 
Motion från Anton Holmberg (SD), Marcus Möller (SD), Rickard Olsson 
(SD), Hampus Svensson (SD), Carola Öhrn (SD) och Annelie Servin (SD) - 
Framtid för en ny modern och funktionsduglig Tingdalsskola 
Dnr KSFD 2019/53 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna inkom med en motion 2019-02-20 gällande behov och 
möjligheter att bygga en ny modern och funktionsduglig Tingdalskola. 
Sverigedemokraterna yrkar;  

• att Åstorps kommun utreder kostnaden för en helt ny Tingdals skola, 
anpassad för 600 elever och att projektering genomförs  

• att Åstorps kommun även undersöker kostnad för en ny Tingdalskola 
dimensionerad för 700 samt 800 elever  

• att förändring i demografi i Åstorps kommun tas i beaktande och en 
utredning av Tingdalskolans framtida lokalbehov och storlek utreds. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-17 § 272 
Protokoll från Bildningsnämnden 2021-10-28 § 139 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17 Motion (SD) 
- Framtid för en ny modern och funktionsduglig Tingdalsskola 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till bildningsnämndens beslut om att anse motionen 
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till motionen. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till motionen. 
Jan Hennicks (-) yrkar bifall till motionen. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Peter Lindbergs (SD) yrkande om bifall till 
motionen med bifallsyrkande från Åsa Holmén (L), Jan Hennicks (-) och Roger 
Nielsen (M) under proposition och finner att Peter Lindbergs (SD) m.fl. 
yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 234, forts 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för ordförandes 
yrkande. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 235 
 
Delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2021-10-15 – 2021-11-14 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar delegationsärendena till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 236 
 
Anmälningsärenden 
KSFD 2020-24, Göteborg_KR_4089-21_Slutligt_beslut_2021-11-15.pdf 
KSFD 2021-145, Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner för 2022 
Länsstyrelsen Skåne 
KSFD 2021-149, Ekonomisk rapport Åstorp 2110 
KSFD 2021-149, Månadsrapport Åstorp oktober 2021 
KSFD 2021-149, NSVA Miljöredovisning 202110 
KSFD 2021-149, Prognos 3 2021 
KSFD 2021-149, Sammanställning produktion 202110 
KSFD 2021-182 Integritetsskyddsmyndighetens beslut 2021-11-12 - Ansökan 
om tillstånd för kamerabevakning avvisas 
KSFD 2021-232, Protokoll från Direktionen för Medelpunkten 2021-09-08 §§ 
1-9 
KSFD 2021-232, Protokoll från Direktionen för Medelpunkten 2021-10-20 §§ 
1-13 
KSFD 2021-233, Delårsrapport 2 från Kommunalförbundet Medelpunkten 
2021 - 20210929 
KSFD 2021-245, Inspektionsprotokoll(18435357) (0)_TMP 
KSFD 2021-245, Komplettering med Bilaga till protokoll 4 K 
KSFD 2021-254, Protokoll från AV Media Skåne_211011 
KSFD 2021-256, E & Y granskningsrapport Delårsrapport 210831 
KSFD 2021-256, Revisorernas bedömning av Delårsrapporten 210831 
KSFD 2021-258 Missiv - Granskning av Agenda 2030.docx 
KSFD 2021-258 Granskning av Agenda 2030_ Åstorps kommun_Slutlig 
KSFD 2021-89, Protokoll från NSR AB, Delegationsmöte 2021-09-23 
KSFD 2021-89, Protokoll från NSR AB, Styrelsemöte 5. NSR AB. 2021-09-24 
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2021-10-18, § 127 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-20 
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2021-10-21 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar anmälningsärendena till protokollet. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Ks § 237 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Paul Ericsson (M) om väntsal 
Dnr KSFD 2021/269 
 
Sammanfattning 
Paul Ericsson (M) väcker ett övrigt ärende gällande en fråga om hur det går 
med arbetet att ta fram en väntsal. 
Det som efterfrågas är en skriftlig återkoppling med tidplan, placering och 
utformning av väntsalen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
(2) Akten 
Tekniska kontoret 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

Avslutning och julhälsning 
 
Ordförande tackar för årets sista möte och önskar alla ledamöter, ersättare och 
tjänstemän en god jul och ett gott nytt år. 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-11-24 

PROTOKOLLSBILAGOR 
1. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD), § 222  
2. Reservation från Moderaterna och Liberalerna, § 230 
3. Reservation från Liberalerna, § 231 



§ 11. Verksamhetsplan med nämndsmål och internbudget 2022 för 
kommunstyrelsen och förvaltningen 
 
Reservation 
 
Vi har mycket att arbeta med i vår kommun och vi försöker hela tiden väcka och driva frågor och 
förslag för kommuninvånarnas bästa. Vi driver också ärende som att ha ordentliga underlag för att 
ta kloka beslut, kort sagt vi ska ta ansvar för helheten för alla i kommunen. Det lättaste hade 
givetvis varit att avstå att delta i beslut om budgeten när vårt budgetförslag inte blev den som 
antogs. Men nu väljer vi istället att poängtera ett antal saker som vi i kommunen är dåliga på och 
där vill vi se förändringar.  
En av de sakerna är att kommuninvånarna ska kunna säga sitt och tidigt få medverka med inspel 
via medborgardialoger och andra lämpliga forum.  
Tryggheten i kommunen måste bli bättre. Detta har de styrande inte tagit på allvar förrän nu, sent 
ska syndaren vakna! I år har de också pengar för att göra något åt det, vad är inte riktigt klart.  
Vi yrkar även i år på ett antal konkreta saker som vi vill se att kommunen gör/fullföljer.  
Prästamarken, detta sorgebarn, ja tyvärr tvingas vi beskriva det så, och så hade inte behövt vara. 
Vi har hela tiden drivit frågan att ändra planen för byggandet där och om det hade gjorts som vi 
velat, så hade vi varit längre fram i processen. Vi kommer fortsätta driva den frågan.  
Miljön är viktig för alla och vi använder oss av den i mycket positiva ordalag när vi beskriver Åstorp 
som ligger vid Söderåsens vackra natur. Då måste vi också ta ansvar för den, därför driver vi på 
att få till den bästa lösningen för Norra Vallgatan.  

Tilläggsyrkande: 
 

• Att ta fram en plan för att genomföra dialog med medborgare i större strategiska frågor innan beslut 
är fattade 

• Att arbeta för mer trygghetsskapande åtgärder inkl. bättre gatumiljöer, belysning och 
kameraövervakning i utsatta områden 

• Att fortsätta planarbetet på Prästmarken med bebyggelse och etablering av förskola under 2024. 
• Att under 2021 påbörja tidigare beslutad FÖP Björnås. 
• Att fortsätta arbeta för bästa långsiktiga lösningen ur miljösynpunkt av deponin vid Norra Vallgatan. 

 
Då våra yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet. 

 
För Åstorpsalliansen  

 
2021-11-29 
Roger Nielsen (M)  Åsa Holmen (L)  Nils-Göran Nilsson (KD)     



   
Moderaterna & Liberalerna 

§ 11. Beslut om stopp av flytt av daglig verksamhet Gnistan till krysset. 
 
Reservation 
 
Dåligt beredda ärenden tenderar att bli dyra i slutändan.  
 
Detta ärende började 2019 med ett beslut om att köpa ”Krysset” och förlägga Gnistan med dess 
verksamhet till Krysset. Detta skedde i all hast. Om vi minns rätt så var till och med 
handpenningen om flera miljoner redan betald innan KS haft en möjlighet att yttra sig om köpet.  
 
Åstorpsalliansen påtalade att nödvändigt underlag med en tydlig strategi för flytt av verksamheter 
behövde belysas bättre. Vi hade också åsikter kring kalkylen som vi inte fick att gå ihop. Men det 
skulle inte vara några problem enligt BFAB och styret. Detta skulle vara en vinst!  
 
Redan i April 2020 kom det ett ärende om att ombyggnationen blir dyrare än vad som tidigare 
beräknats. Åstorpsalliansen var mycket kritiska och deltog inte i beslutet. 
 
Nu visar det sig November 2021 att trots att vi har byggt om Krysset för att anpassas specifikt för 
Gnistan så är det olämpligt att Gnistan flyttar. Styret tycker att detta ärende är olyckligt, medans 
skattepengarna bara rullar på.   
 
Så nu får vi återigen ta om ett ärende för att vi har tagit beslut på alldeles för dåligt underlag, 
precis som vi sa när beslutet fattades. Vi menade att vi borde haft bättre underlag framme men vi 
yrkade tyvärr inte på återremiss då S+C sa att vi bara försökte sätta käppar i hjulet. Handpenning 
var dessutom redan erlagd. Vi kan nu konstatera att vi skulle gjort det. Nu tvingas vi backa bandet 
och ändra beslutet, tyvärr med stora kostnader för kommunen.  
 
Vi måste börja ta beslut på ett bättre underlag och ett bättre långsiktigt arbete för kommunens 
bästa.  
 
Yrkande: 
Att beslutet finansieras inom internbudget för 2022, samt att kommunchefen redovisar kostnaden för 
kommunstyrelsen. 

Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet. 

 

För Moderaterna och Liberalerna   

2021-11-29 

Paul Ericsson (M)  Åsa Holmen (L)    



Kommunstyrelsen 2021-11-24 
  
Reservation  
 
Ställningstagande gällande politisk organisation för ny mandatperiod.  
 
Det finns en del bra förslag till en ny politisk organisation. Vi liberaler har dock framhållit i 
organisationsgruppen och även i kommunstyrelsen samt i fullmäktige att kultur-och 
fritidsnämnden skulle läggas ner och deras verksamhetsområde skulle då förflyttas till andra 
nämnder. Detta har vi inte fått gehör för i gruppen. Vidare vill vi utreda och ser över rådens 
tjänstgöringsnivå och dess omfattning samt att organisationsgruppen tar fram samt 
presenterar ekonomiska beräkningar på vilken skillnad det skulle bli utifrån idag gällande 
arvode för personer som kan komma i fråga på dessa rådsposter. Vår uppfattning är att alla 
olika konstellationer som etableras efter nästa val skall ha representation i nämnder och dess 
utskott. Det är även viktigt att framhålla vikten av att presidieposter även bör fördelas på 
detta sätt då det ges möjlighet till delaktighet inom politiken. Vi värnar detta mer än att vi 
inrättar rådstjänster, för enstaka individer. 
 
Då vi inte fick gehör för vår uppfattning samt yrkande så väljer vi att reservera oss.   
 
Åstorp 2021-11-28 
 
Åsa Holmén (L)  
Ledamot av kommunstyrelsen  
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