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Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 13 
december 2021 klockan 18:30 för behandling av följande ärenden:  
 

1. Kommunfullmäktiges öppnande 
2. Godkännande av kallelse 
3. Upprop av ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare 
4. Godkännande av föredragningslista 
5. Val av två ledamöter att justera protokollet samt beslut om tidpunkt 

och plats för protokollets justering  
6. Presentation av programförklaring ”Åstorp i samverkan” 
7. Eventuella avsägelser/val 
8. Eventuella nyinkomna frågor 
9. Eventuella nyinkomna interpellationer 
10. Borgensram för kommunala aktiebolagen från och med 1 januari 2022 
11. Ram för upplåning år 2022 för Åstorps kommun 
12. Agenda 2030 i Åstorp och kommunens miljö- och klimatmål - En 

bilaga till kommunens Vision 2030 och inriktningsmål 
13. Ställningstagande gällande politisk organisation för ny mandatperiod 

2022 – 2026 
14. Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med 

idrottshall, slöjdsalar och hemkunskapssal 
15. Motion (SD) - Björnekullaskolans framtid 
16. 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 

17. Eventuella nyinkomna motioner 
18. Anmälningar/delgivningar 

 
Bitten Mårtensson Linda Tholén 
Ordförande Nämndsekreterare  
 
Kallelsen med handlingarna finns på kommunens webbsida, www.astorp.se/kf och på 
Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp från den 6 december.  
 
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, men beakta följande: 
 
Med anledning av rådande situation med covid-19 vill vi betona de allmänna 
rekommendationer som råder i landet och som ni kan läsa mer om på 
www.krisinformation.se  

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld eller uppvisar andra 
symtom 

• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus 
För att sprida ut de som är närvarande i salen kommer allmänheten placeras uppe på 
balkongen. Vi ser gärna att ni använder handspriten som finns utplacerade på flera 
ställen i lokalerna. Följ anvisningarna som ges vid mötet. 
 

http://www.astorp.se/kf
http://www.astorp.se/kf
http://www.krisinformation.se/
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För gruppmöten har rum reserverats i Kulturhuset Björnen från klockan 17:30 
enligt följande: 
• För Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet cafeterian
• För Sverigedemokraterna grupprummet i rum Errol
• För Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna stora 

konferensrummet på andra våningen 

För detaljer kring grupprum eller om det behövs fler grupprum, kontakta 
kommunkansliet 042-640 13. 



 
 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2021-12-13 
Datum för anslagets uppsättande 2021-12- 
Datum för anslagets nedtagande 2022-01- 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
    
    
    

Underskrift Linda Tholén 

 

1(19) 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 –  
Ajournering  

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Linda Tholén, 

nämndsekreterare §§ 192- 
Merih Özbalci, kanslichef 
§§ 192- 
Jonas Jönsson, kommunchef 
§§ 192- 
 

 

Utses att justera   
Plats och tid  

      
      
     

Sekreterare Linda Tholén, §§ 192- 
   

   
     

Ordförande Bitten Mårtensson (S)   
   

      
      

Justerande   
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 

 
 
Paragraf Ärende 
Kf § 192  Godkännande av kallelse 
Kf § 193  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 194  Information om programförklaringen Åstorp i samverkan 
Kf § 195  Eventuella avsägelser/val 
Kf § 196  Eventuella nyinkomna frågor 
Kf § 197  Eventuella nyinkomna interpellationer 
Kf § 198  Borgensram för kommunala aktiebolagen från och med 1 januari 

2022 
Kf § 199  Ram för upplåning år 2022 för Åstorps kommun 
Kf § 200  Agenda 2030 i Åstorp och kommunens miljö- och klimatmål - En 

bilaga till kommunens Vision 2030 och inriktningsmål 
Kf § 201  Ställningstagande gällande politisk organisation för ny 

mandatperiod 2022 – 2026 
Kf § 202  Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola 

med idrottshall, slöjdsalar och hemkunskapssal 
Kf § 203  Motion (SD) - Björnekullaskolans framtid 
Kf § 204  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 

Kf § 205  Eventuella nyinkomna motioner 
Kf § 206  Anmälningar/delgivningar 
 



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 

 

 N
är

va
ro

 

  

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)         
Annica Vink (C)         
Åsa Holmén (L)        
Hans Sundström (KD)        
Ronny Sandberg (S)         
Johan Bergqvist (V)         
Jan Hennicks (-)         
Jan Karlsson (M)        
Murat Özbalci (C)        
Bodil Hellberg (L)         
Isabella Dzanko (S)         
Peter Lindberg (SD)        
Martin Sjöström (M)        
Ioana Cimpoeru (S)         
Richard Mattson (SD)        
Joakim Sandberg (M)        
Menaid Nocic (S)         
Sten Hugosson (SD)        
Roger Nielsen (M)        
Lennart Fredriksson (S)         
Marika Lindberg (SD)         
Othman Al Tawalbeh (S)        
Rolf Lundqvist (SD)         
Gun Friberg (S)         
Marcus Möller (SD)         
Dafina Lugici (S)         
Anna-Lena Olsson (SD)         
Anton Holmberg (SD)         
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.        
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf.        
Bitten Mårtensson (S) ordf.         
        

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  
och ersättare samt omröstningsbilaga 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

  

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist        
Ulf Söderström        
Fredrik Karlsson        
        
(C)        
Ebba Kroon        
Bertil Wemmert        
        
(L)        
Monica Glans        
Bodil Axelsson        
        
(KD)        
Barbro Nielsen        
Nils-Göran Nilsson        
        
(S)        
Mikael Mårtensson        
Linda-Marie Camper        
Florian Bobocea        
Kerstin Andersson        
Richard Ridwall        
        
(V)        
Gunilla Pellinen        
Sven Ohlsson         
        
(SD)        
Tony Wiklander        
Harri Rosqvist        
Conny Prisell        
Hampus Servin        
Tony Ek        
        
 
 



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Kf § 192 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
30 november 2021 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit 
infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 3 
december 2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 

LNTH
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Kf § 193 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

LNTH
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Kf § 194 
 
Information om programförklaringen Åstorp i samverkan 
 
Sammanfattning 
Representanter från programförklaringen Åstorp i samverkan kommer till 
kommunfullmäktige och redovisar arbetet med programförklaringen samt 
brottsförebyggande arbete. 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 

LNTH
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 

 
Kf § 195 
 
Eventuella avsägelser/val 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LNTH
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 196 
 
Eventuella nyinkomna frågor 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 

LNTH
Start av ärende
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 197 
 
Eventuella nyinkomna interpellationer 
 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

LNTH
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 198 
 
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 Kommunstyrelsen 2021-11-24 § 225 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-17 § 265 
Tjänsteskrivelse från Jonas Wallin, redovisningscontroller, 2021-11-05 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 

LNTH
Start av ärende
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PROTOKOLL
2021-11-24

Ks § 225

Borgensram for kommunala aktiebolagen från och med l 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 belagda 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 l 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 Bjömekulla 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 l 625 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

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

i

Ordförandes signatur

^^
(1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 20(39)

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
Bjömekulla IT AB: s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
l 625 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-11-17

KsAu § 265

Borgensram for kommunala aktiebolagen från och med l 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 belagda 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 l 001 000 000 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från Jonas Wallin, redovisningscontroller, 2021-11-05

Yrkanden
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen 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 l 625 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C)
under proposition och finner att detta bifalles.

Ordförandes signatur Justergndes signatur

^
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-11-17

KsAu § 265, forts

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår att:
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Bjömekulla 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
l 625 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur

^
Utdragsbestyrkande

^
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Kommunfullmäktige 
 
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. 
 
Upplösning internbank 
Slutligen har kommunen som avsikt att upplösa internbankslånen då dessa 
endast leder till ökad administration. Vid utgången av 2021 har kommunen 
vidareutlånat 167,3 mkr. Bakomliggande lån är uteslutande till 
Kommuninvest. Kommuninvest tar ingen avgift för att omföra lånen från 
kommunen till koncernbolagen. I samband med ett övertagande ökar 
kommunens borgensåtagande med motsvarande summa, vilket innebär en 
borgensram om 301,6 mkr för Björnekulla Fastighets AB, 78,9 mkr för AB 
Kvidingebyggen samt 1,6 mkr för Björnekulla IT AB. Detta föranleder ett 
kommunalt borgensåtagande om totalt 1 083 281 000 kr. 
 
 
 
 
 
 

Sida 1 av 3 
2021-11-05  

Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/246 

Ekonomiavdelningen  
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Nedan tabell visar beslutad borgensram 2021 samt förslag till borgensram 
2022. 
 

Bolag Borgensram 2021 
Planerad 
nyupplåning 2022 

Planerat avslut 
internbank 

Borgensram 
2022 

BFAB 509,0 215,0 86,6 810,6 

KvB 192,2 0 78,9 271,1 

BITAB 0 0 1,6 1,6 

Summa 701,2 215,0 167,1 1 083,3 
 
Nedan tabell visar bolagens nuvarande lånenivå och nivån efter upplösning 
av internbank samt den begärda nyupplåningen. 
      

Årsskiftet 
2021/2022 Summa Planerad upplösning 

internbank 2022 Summa 
Inklusive 
nyupplåning 
bolagen 
2022 

Summa 

Internbankslån 167,1 Internbankslån 0 Internbankslån 0 

Externa lån 
bolagen 677,3 Externa lån bolagen 844,4 Externa lån 

bolagen 1 059,4 

Borgensram 701,2 Borgen 1 083,3 Borgen 1 083,3 

 
Kommuninvest ställer krav på formaliserad text vid utökning av kommunalt 
borgensåtagande, varefter förslag till kommunfullmäktigebeslut är 
formulerat i enlighet med den lydelsen: 
 
"Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
XXX:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
XXX kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader". 
 
 
Förslag till beslut 
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. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2021-11-05 
 
 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[x] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

påverka barn 
[ ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms 

påverka barn 
 
 
Expedieras till: 
Avdelningen för ekonomi och analys 
Koncernbolagen 
 
 
Jonas Wallin  Anna Falkenstam 
Redovisningscontroller  Ekonomi- och analyschef 
042-643 76   042-640 16 
jonas.wallin2@astorp.se  anna.falkenstam@astorp.se 
 
 

mailto:jonas.wallin2@astorp.se
mailto:jonas.wallin2@astorp.se
mailto:anna.falkenstam@astorp.se


Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 199 
 
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 Kommunstyrelsen 2021-11-24 § 226 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-17 § 266 
Tjänsteskrivelse från Jonas Wallin, redovisningscontroller, 2021-11-03 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LNTH
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 21(39)

PROTOKOLL
2021-11-24

Ks § 226

Ram for upplåning år 2022 for 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 O 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
Tjänsteskri velse 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

( ^_
Ordförandes signatur

/^--3

(1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-11-17

KsAu § 266

Ram för upplåning år 2022 for 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 O 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
Tjänsteskrivelse från Jonas Wallin, redovisningscontroller, 2021-11-03

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen 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 kommunkoncemen.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C)
under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
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

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

^^
^^

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
 

 
 

 
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-642 10 

Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

1(1) 

 
 
Kommunfullmäktige 
 
Ram för upplåning år 2022 
 
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. 
 
 
Förslag till beslut 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    2021-11-03 
 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[x] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

påverka barn 
[ ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms 

påverka barn 
 
Expedieras till: 
Avdelningen för ekonomi och analys 
 
 
Jonas Wallin  Anna Falkenstam 
Redovisningscontroller  Ekonomi- och analyschef 
042-643 76   042-640 16 
jonas.wallin2@astorp.se  anna.falkenstam@astorp.se 
 

Sida 1 av 1 
2021-11-03  

Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/247 

Ekonomiavdelningen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jonas.wallin2@astorp.se
mailto:jonas.wallin2@astorp.se
mailto:anna.falkenstam@astorp.se


Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 200 
 
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 Kommunstyrelsen 2021-11-24 § 227 
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 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 

LNTH
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 22(39)

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, mäimiskan
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

^ /

Ordförandes signatur

^"
(1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-11-17

KsAu § 268

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 milj ö-
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
Agenda 2030 i Åstorp och kommunens miljö- och klimatmål, 2021-10-20
Tjänsteskri velse från Fredrik Paulsson, utvecklingsstrateg, 2021-10-22

Yrkande

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
Att anta styrdokumentet som en bilaga till Åstorps Vision 2030 och
kommunfullmäktiges inriktningsmål.
Att föreslagna miljö- och klimatmål ersätter kommunens gamla miljömål och
börjar gälla i samband med att styrdokumentet antas 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.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
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 och
börjar gälla i samband med att styrdokumentet antas samt att målen hanteras
som en del av inriktningsmålet Hållbar framtid, både avseende styrförmåga
och uppföljning.

Expedieras
Akten, Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur

^
Utdragsbestyrkande

/
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Kommunfullmäktige 
 
 
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.  
 
Förslag till beslut 
Att anta styrdokumentet som en bilaga till Åstorps Vision 2030 och kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. 

Att föreslagna miljö- och klimatmål ersätter kommunens gamla miljömål och börjar gälla i 
samband med att styrdokumentet antas samt att målen hanteras som en del av 
inriktningsmålet Hållbar framtid, både avseende styrförmåga och uppföljning.  
 
Ärendet 
Genom Åstorps Vision 2030 och kommunfullmäktiges inriktningsmål anges kommunens 
övergripande inriktning och målsättning, som också visar hur vi ska bidra till uppfyllandet 
av Agenda 2030. I det föreslagna styrdokument klargörs kopplingen mellan 
kommunfullmäktiges inriktningsmål och Agenda 2030. Inriktningsmålen är framtagna som 
målformuleringar av visionen, därför används främst formuleringar från visionstexten för 
att tydliggöra hur inriktningsmålen prioriterar och riktar kommunens arbete för att nå de 
globala målen. 
 
Inriktningsmålet Hållbar framtid är nedbrutet till tre delmål, som utgör kommunens miljö- 
och klimatmål och korresponderar mot inriktningsmålets nyckelord klimatet, människan 
och naturen. Genom att uppnå miljö- och klimatmålen uppnår vi inriktningsmålet Hållbar 
framtid. Miljö- och klimatmålen ersätter kommunens tidigare miljömål (2010-2020) och får 
en tydligare koppling till den ordinarie strukturen för målstyrning i och med att de hanteras 
som en del av inriktningsmålet Hållbar framtid, både avseende styrförmåga och 
uppföljning. Formerna för uppföljningen av inriktningsmålen är fastställd i styr- och 
ledningsmodellen och innebär att målen följs upp i samband med delårsrapport och 
årsredovisning, genom en kommungemensam analys av nyckeltal och öppna jämförelser 
samt utifrån verksamheternas uppföljningar. 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-10-22 
Version  1 



Kommunstyrelseförvaltningen 2(2) 
 
 

När miljö- och klimatmålen är antagna kvarstår arbetet med att planera kommunens 
verksamheter med syfte att vi ska nå målen. Här behöver kommunen mer konkret planering 
inom varje nämnd/förvaltning för att vi ska gå från mål till handling. Detta sker i de 
ordinarie strukturerna för verksamhetsplanering, såsom styr- och ledningsmodellen anger. 
Detta innebär att respektive nämnd/förvaltning behöver prioritera och planera - genom sina 
verksamhetsplaner - vad som ska genomföras och hur det ska gå till för att vi ska nå miljö- 
och klimatmålen. Till nämndernas/förvaltningarnas hjälp finns det åtgärdsstöd som togs 
fram som ett resultat av den genomlysning och kartläggning av kommunens miljö- och 
hållbarhetsarbete som genomfördes under hösten 2019 och våren 2020. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse (denna skrivelse) från Jonas Jönsson, kommunchef; Anna Falkenstam, 
ekonomichef och Fredrik Paulsson, utvecklingsstrateg (2021-10-22) 

Förslag till styrdokument; Agenda 2030 i Åstorp och kommunens miljö- och klimatmål –  
En bilaga till kommunens Vision 2030 och inriktningsmål (2021-10-20). 

 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Barnperspektivet är centralt i arbetet för att förverkliga Agenda 2030. Hela grundprincipen i 
hållbarhetsarbetet är att skapa en hållbar framtid för våra barn och kommande generationer. 
För barns situation i nuläget och i ett kortare perspektiv har visionen och inriktningsmålen 
en tydlig styrning för att skapa en skola i framkant och för att ge alla unga invånare en bra 
kunskapsgrund som ger möjlighet att utvecklas efter egen förmåga och potential. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Ja, i visionsarbetet som ligger till grund för inriktningsmålen och därmed också ligger till 
grund för det föreslagna styrdokumentet, såsom en bilaga till inriktningsmålen. 
 
 
 
 
 
 
Jonas Jönsson        Anna Falkenstam             Fredrik Paulsson 
Kommunchef         Ekonomichef             Utvecklingsstrateg 
 
     
Expedieras till: 
Akten 
Samtliga nämnder, styrelser, förvaltningar och kommunala bolag 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Agenda 2030 i Åstorp och  
kommunens miljö- och klimatmål 
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2021-10-20  

Inledning 
Genom Åstorps Vision 2030 och kommunfullmäktiges inriktningsmål anges kommunens 
övergripande inriktning och målsättning, som också visar hur vi ska bidra till uppfyllandet av 
Agenda 2030. I detta styrdokument klargörs kopplingen mellan inriktningsmålen och Agenda 
2030, det vill säga vilka av de 17 globala målen som vi arbetar med inom ramen för respektive 
inriktningsmål. Inriktningsmålen är framtagna som målformuleringar av kommunens vision, 
därför används visionstexten tillsammans med inriktningsmålens formuleringar för att förklara 
hur kommunen prioriterar och riktar sitt arbete för att nå de globala målen. Därtill fastställer 
detta dokument kommunens miljö- och klimatmål som en nedbrytning av inriktningsmålet 
Hållbar framtid till tre delmål.  
 
Under 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030. Den består av 17 globala 
mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringarna och 
skapa fredliga och trygga samhällen. Världens regeringar är ansvariga, men de globala målen 
berör oss alla. I regeringens proposition ”Sveriges genomförande av Agenda 2030” från 17 juni 
2020 påpekas vikten av arbetet som sker i kommuner och regioner. Sverige har en 
samhällsmodell där kommuner och regioner ansvarar för stora delar av samhällsservicen. I 
uppdraget ingår de grundlagsfästa skyldigheterna att främja hållbar utveckling såsom uttrycks 
i regeringsformen. I princip samtliga mål i Agenda 2030 kan anses ha koppling till den 
verksamhet som bedrivs på lokal och regional nivå. Mot denna bakgrund bär kommuner och 
regioner en stor del av ansvaret för att genomföra Agenda 2030, med möjlighet att anpassa 
genomförandet utifrån sina egna förutsättningar och utmaningar. 
 
Inriktningsmålens koppling till Agenda 2030 
Kommunfullmäktiges tre inriktningsmål pekar ut riktningen för kommunens hållbarhetsarbete. 
En hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. De tre dimensionerna av hållbar utveckling 
– social, ekonomisk och miljömässig – är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av 
varandra. Åstorps vision och inriktningsmål ska hjälpa oss att bygga ett socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbart Åstorp 2030.  
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Inriktningsmål God livskvalitet 
”Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden,  
där alla kan känna trygghet och delaktighet.” 

Inriktningsmålet God livskvalitet kopplar främst an till det sociala hållbarhetsperspektivet i 
Agenda 2030 och innebär att vi tillsammans skapar ett samhälle där människors grundläggande 
behov uppfylls. Ett socialt hållbart Åstorp är ett jämställt, sammanhållet och välkomnande 
samhälle. Här ska alla ha möjlighet att känna trygghet och tillit till varandra och vara delaktiga 
i samhällets utveckling och kunna leva ett gott och självständigt liv. Vi verkar för social 
hållbarhet genom att skapa goda boendemiljöer och livskvalitet för kommunens invånare 
genom livets alla skeden. Åstorps vision anger därtill att alla ska kunna leva ett aktivt liv med 
rörelse och god hälsa, vilket kopplar an till agendamål tre om hälsa och välbefinnande. I arbetet 
med inriktningsmålet God livskvalitet bidrar vi till uppfyllandet av följande globala mål:  
 

 
 
 
 
 
 
Inriktningsmål Möjlighet att växa 
”Vi skapar en skola i framkant och förutsättningar för livslångt lärande, etablering  
och ett självständigt liv så att människor, föreningar och företag kan växa.” 

Inriktningsmålet Möjlighet att växa kopplar an till både det sociala och ekonomiska 
hållbarhetsperspektivet i Agenda 2030. Den ekonomiska hållbarheten handlar om att skapa en 
ekonomisk utveckling som är hållbar över tid, genom att långsiktigt hushålla med mänskliga 
och materiella resurser. I ett ekonomisk och socialt hållbart Åstorp finns en hållbar tillväxt och 
goda förutsättningar för människor, föreningar och företag att etablera sig och växa. Genom att 
skapa en skola i framkant och främja ett livslångt lärande ska alla få möjlighet att nå ett 
självständigt liv. I Åstorps kommun ska alla unga få en bra kunskapsgrund som ger möjlighet 
att utvecklas efter egen förmåga och potential. Här ser vi styrkan i våra olikheter och har mod 
att pröva nya vägar. I arbetet med inriktningsmålet Möjlighet att växa bidrar vi till uppfyllandet 
av följande globala mål:  
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Inriktningsmål Hållbar framtid 
”Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och naturen.” 
 
Inriktningsmålet Hållbar framtid kopplar an till det miljömässiga hållbarhetsperspektivet i 
Agenda 2030. Åstorps Vision 2030 slår fast den inriktningen med att vi arbetar för en 
omställning till ett hållbart samhälle där alla invånare kan leva ett gott liv med låg påverkan 
på miljö och klimat. Ambitionsnivån i denna omställning klargörs i inriktningsmålet till att 
vi ska ta betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och naturen. I arbetet 
med inriktningsmålet bidrar vi till uppfyllandet av följande globala mål: 
 

 
 
Inriktningsmålet Hållbar framtid är nedbrutet till tre delmål, som utgör kommunens miljö- 
och klimatmål och korresponderar mot inriktningsmålets nyckelord klimatet, människan och 
naturen. Genom att uppnå miljö- och klimatmålen uppnår vi inriktningsmålet och även vår 
del av den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Miljö- och klimatmålen är följande:  
 

1. Klimatet 
Vi minskar kommunens miljö- och klimatpåverkan och anpassar kommunen för att 
kunna möta effekterna av klimatförändringarna på ett motståndskraftigt sätt. 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Växthusgaser som vi människor 
släpper ut leder allt oftare till extremväder som torka och skyfall. Kommunen tar därför 
ansvar för att minska sin klimatpåverkan och att anpassa samhället till klimatförändringarna.  
 

2. Människan 
Vi skapar långsiktigt hälsosamma och hållbara livsmiljöer för kommunens invånare. 

Exponering för skadliga kemikalier, luftföroreningar, höga temperaturer och dåliga bostäder 
kan göra oss sjuka. Närhet till grönområden och möjlighet till fysisk aktivitet främjar 
folkhälsan. Genom en medveten samhällsplanering skyddar vi våra invånares hälsa.  
 

3. Naturen 
Vi främjar ett hållbart nyttjande av ekosystemet och skyddar kommunens 
naturvärden, för att få en livskraftig natur med hög biologisk mångfald.  

Naturen är en livsviktig infrastruktur som ger oss syre, rent vatten och mat. Många arter och 
naturtyper riskerar idag att helt försvinna. Det är därför en grundläggande förutsättning för en 
hållbar framtid att vi värnar om naturen och den biologiska mångfalden. 
 
Miljö- och klimatmålen följs upp som en del av uppföljningen av inriktningsmålen och 
specifikt som en del av inriktningsmålet Hållbar framtid. Formerna för denna uppföljning är 
fastställd i styr- och ledningsmodellen och innebär att inriktningsmålen följs upp i samband 
med delårsrapport och årsredovisning, genom en kommungemensam analys av nyckeltal och 
öppna jämförelser samt utifrån verksamheternas uppföljningar. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 201 
 
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 Kommunstyrelsen 2021-11-24 § 231 
Reservation från Åsa Holmén (L) 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-03 §  
Delrapport oktober med bilagor 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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Start av ärende
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PROTOKOLL
2021-11-24

Ks § 231

Ställningstagande gällande politisk organisation for 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
arvodesj usteringar.

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 Holmen (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 Holmens (L) avslagsyrkande i delen som avser kultur-
och fritidsnämnden mot ordförandes yrkande och finner att ordförandes
yrkande bifalles.

Ordförande ställer Åsa Holmens (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.

f^/
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(2) Justeran'des signaturOrdförandes signatur (1) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



rt<
<

<fc
frw

Kommunstyrelsen 28(39)

ÅSTORP
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
arvodesj usteringar.

Reservation

Åsa Holmen (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se protokollsbilagor i
slutet av protokollet.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

IM L.
Ordförandes signatur

:^
(1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



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
organisationsgmppen 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 Holmen (L)
Ledamot av kommunstyrelsen
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Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-11-03

KsAu § 257

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
Delrapport oktober med bilagor

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen och 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.

Roger Nielsen (M) meddelar att han inte deltar i beslut.

Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Aimica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande, med bifallsyrkande från Anton Holmberg
(SD) och Annica Vink (C) under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsebeslut
Att föreslå 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.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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av arvodes- och organisationsgruppen 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att tillsätta en politisk arbetsgrupp för revidering av 
arvodesreglemente och politisk organisation inför ny mandatperiod samt att utse ledamöter i 
denna grupp. (KS 2020-10-07 §§ 234 och 235). Underlag för beslutet är en tjänsteskrivelse 
daterad 2020-09-17 av kanslichefen Merih Özbalci.  
 
Gruppens uppdrag preciseras allmänt i tjänsteskrivelsen. Dess förslag ska presenteras senast 
till årsskiftet 2021/2022 och ska då vara förankrade i de politiska partierna.  
Varje parti har utsett en ledamot i gruppen - Hans- Ingvar Jönson (C), Bodil Axelsson (L), 
Nils- Göran Nilsson (KD), Henrik Danielsson (M), Anton Holmberg (SD) Sven Ohlsson (V) 
och Anders Wilhelmsson (S) tillika sammankallande. Kansliavdelningen har representerats av 
Merih Özbalci, Amer Lukac och Linda Tholén.  
 
Kommunstyrelsens beslut innehåller inga direktiv angående den politiska organisationen och 
inte heller om ekonomiska ramar för gruppens förslag. Arbetsgruppen har därför haft friheten 
att själva bedöma hur den blivande politiska organisationen ska ges bäst förutsättningar att på 
ett effektivt sätt klara de många utmaningar kommunen står inför. 
 
Varför en delrapport? 
Gruppen hade ett inledande sammanträde i november 2020 där gruppens uppdrag 
presenterades och en sammankallande ledamot utsågs.  
Under 2020 har gruppen sammanträtt varje månad utom i juli och augusti och man har haft 
rikligt med beslutsunderlag för sina diskussioner och ställningstaganden. Uppdraget om den 
politiska organisationen har getts det största utrymmet under de inledande sammanträdena.  
Gruppen konstaterar att man inte kan fullfölja den del av uppdraget som gäller arvodering, 
innan kommunfullmäktige har beslutat om inriktningen för den politiska organisationen. Man 
önskar dessutom ett klargörande angående de ekonomiska ramarna för gruppens förslag 
beträffande arvoden.  
 
Gruppen väljer därför att presentera föreliggande delrapport för att förslagen ska vara väl 
förankrade i de beslutande organen både vad gäller organisation och ekonomi, innan man går 
vidare med kompletterande skrivningar om bland annat reglementen, förslag på 
dimensionering av styrelse och nämnder samt övriga arvodesfrågor. 
 
Arbetsgruppens arbetssätt och sammanträden 
Fem av de sju ledamöterna känner varandra väl, eftersom man ingick i den grupp som 
arbetade fram förslag till arvodesreglemente inför innevarande mandatperiod. De nya 
ledamöterna har kommit väl in i grupparbetet, som präglas av tillit, öppenhet och gott humör.  
 
Faktaunderlag och förankring 
Gruppen har varit måna om att ha faktaunderlag för sina diskussioner och dessa har 
kompletterats av intervjuer med chefer och politiker. Således har samtal genomförts med 
förvaltningschefen Annika Hoppe beträffande kultur- och fritidsfrågorna, tidigare chefen för 
arbetsmarknad och tillväxt - Camilla Fahlström - beträffande arbetsmarknadsfrågor och 
verksamheten inom "Öka Takten", kommunchefen Jonas Jönsson och VD för BFAB, Mikael 
Fors angående beställar/utförarorganisation, kommunchefen Jonas Jönsson och 
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kommunalrådet Ronny Sandberg (S) om övergripande frågor och förankring av 
arbetsgruppens arbete.  
 
Arbetsgruppen har studerat kommunens reglementen för kommunstyrelsen och kultur- och 
fritidsnämnden.  
 
Exempel på politisk organisation inom övriga kommuner inom 6K har inhämtats och 
studerats. Exempel på hur arbetsmarknadsnämnder kan vara organiserade har hämtats från 
Helsingborg, Trelleborg, Uppsala och Staffanstorp.  
 
Som faktaunderlag har arbetsgruppen dessutom använt ett koncentrat av den 
rådgivningsrapport som presenterades inom kommunen under 2019 - 2020 
(Rådgivningsrapporten i sammanfattning; bilaga 1) samt statistik från olika officiella 
databaser som Öppna jämförelser, KOLADA och KKIK (Faktauppgifter och utmaningar för 
Åstorps kommun; bilaga 2). Söderåsens Samordningsförbund har ställt sin målgruppsanalys 
till förfogande. Analysen innehåller strukturella jämförelser för kommunerna Åstorp och Bjuv 
med Helsingborg, Skåne och riket främst avseende faktorer som påverkar invånarnas 
möjligheter att komma i arbete.  
 
Kommunens utmaningar 
Genom de ovan beskrivna underlagen samt analysen av desamma konstaterar arbetsgruppen 
att följande stora utmaningar finns för Åstorps kommun under den närmaste framtiden:  

• arbetsmarknad och sysselsättning 
• integration, utanförskap samt boendesegregation och trångboddhet 
• Agenda 2030 och folkhälsa - inklusive miljö- och klimatfrågor, hållbarhet och kamp 

mot drogmissbruk och kriminalitet 
• upplevd otrygghet (Åstorp i samverkan) 
• utbildningsnivå 
• markanvändning, planprocess och bostäder 
• kompetensförsörjning 
• varumärket Åstorp 

Gruppen konstaterar att inga av ovanstående utmaningar är okända inom kommunpolitiken. 
Det önskvärda och en utmaning för arbetsgruppen är därför att hitta en politisk organisation, 
som på effektivast möjliga sätt kan åstadkomma resultat, som förbättrar levnadsvillkoren för 
medborgarna och därmed också förbättrar Åstorps placeringar i olika jämförelser.  
 
Kommunens nya vision och inriktningar 
Kommunens nya styr- och ledningssystem är en viktig del i gruppens arbete. 
Koncernperspektivet lyfts tydligt fram och får påverkan på förslagen till ny politisk 
organisation. Det indikerar mera av samarbete och samordning och mindre av 
stuprörstänkande. Detta, delvis nya arbetssätt, påverkar hela den politiska organisationen -inte 
minst kommunstyrelsens roller och arbete.  
 
Den nya visionen Åstorp 2030 - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar gör också 
avtryck i samtalen om ny politisk organisation. Gruppen instämmer i att det krävs mod för att 
förändra. De nya inriktningsmålen innebär en uppmaning till alla att sträva mot samma mål. 
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God livskvalitet  
Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden, där alla kan känna 
trygghet och delaktighet.  
 
Möjlighet att växa  
Vi skapar en skola i framkant och förutsättningar för livslångt lärande, etablering och ett 
självständigt liv så att människor, föreningar och företag kan växa.   
 
Hållbar framtid  
Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och naturen. 
 
Tillitsbaserad styrning och ledning 
I Åstorps kommun är avsikten att man ska tillämpa tillitsbaserad styrning och ledning. Det är 
ett begrepp som är ganska nytt och inte alldeles lätt att fånga. Om man googlar på 
tillitsbaserad styrning och ledning får man följande definition:  
- Styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, 
där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga 
tillitsfulla relationer och säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa 
medborgaren. 
 
Tillitsbaserad styrning och ledning innebär att beslut fattas så nära medborgarna som möjligt. 
Det kan innebära att delegering av beslut kommer att tillämpas i ökad utsträckning. I sådana 
fall är det viktigt att ha effektiva metoder för uppföljning och återrapportering.  
Tilliten förutsätter tydliga ramar och mandat, inom vilka medarbetare och medborgare kan 
samarbeta relativt fritt och påverka arbetssätt och beslut. Det innebär dock inte fritt valt 
arbete, utan det finns alltid lagstiftning och regler som måste respekteras. En anledning är att 
man måste säkerställa likvärdighet i behandling av medborgare.  
 
Tillitsbaserad styrning och ledning påverkar också politikens sätt att leda. Det är politiken 
som sätter ramar och ger mandat, vilket indikerar mera av samtal/dialog mellan de ansvariga 
med samverkan och kanske också kompromisser som honnörsord. Den politiska 
organisationen bör därför innebära grupperingar, där samtalet och byggandet av goda 
relationer ges förutsättningar att ha en framträdande roll. I kommunstyrelsen och de större 
nämnderna ger arbetsutskotten goda förutsättningar för att tilliten ska få genomslag. I 
nämnderna med större grupperingar blir det kanske en större utmaning. Tillitsbaserad styrning 
och ledning gäller självfallet också i relationerna mellan politiker och tjänstemän. 

Kommunstyrelsens roller och arbetsförutsättningar 
I Rådgivningsrapporten konstateras att det inom kommunen finns brister beträffande styrning, 
ledning och konsekvens och att kommunen därför bör arbeta för att nå en större tydlighet 
inom dessa områden. Kommunstyrelsens roll som strategiskt ledande politiskt organ behöver 
stärkas och större fokus bör läggas på samordning, uppföljning, utvärdering och uppsiktsplikt. 
Det handlar också om att kommunstyrelsen ska ges bättre förutsättningar att kunna ändra 
fokus. Rådet är att minska arbetsbördan genom att, så långt det bedöms effektivt, ta bort rena 
driftsfrågor från kommunstyrelsens ansvar, så att man får bättre möjligheter att fokusera på 
det strategiska ledarskapet. Det handlar således om att lyfta ut och hitta en annan organisation 
för områdena Arbetsmarknad och tillväxt, Tekniska frågor och Service. En sådan förändring 
påverkar också kommunchefens och kommunstyrelseförvaltningens inriktning, så att även 
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dessa kan ägna mera tid och energi åt att vara ett aktivt stöd till kommunstyrelsen i det 
strategiska ledarskapet.  
 
Arbetsgruppen anser att personalfrågorna inte längre ska handhas och beslutas i ett eget 
utskott. Dessa strategiskt viktiga frågor bör vara en del i kommunstyrelsens arbetsutskotts 
ansvar.  

Arbetsmarknadsnämnd - möjliggörare för vuxna att komma i arbete 
Arbetslöshet- och sysselsättning och deras tydliga samband med integration och utanförskap 
är mycket viktiga utvecklingsområden i de flesta kommuner. Detta gäller inte minst Åstorps 
kommun, där statistiken visar att man ligger värre till än vad medeltal för både Skåne och 
riket visar. Särskilt oroande är att långtidsarbetslösheten ökar samt att utrikes födda har en 
betydligt högre andel arbetslösa än svenskfödda. En komplicerande faktor är att staten har det 
övergripande ansvaret för arbetsmarknadspolitiken och att kommunerna därmed är beroende 
av hur staten agerar. Mycket energi måste därför ägnas åt att initierat följa den statliga 
arbetsmarknadspolitiken och möjligheterna att söka statliga bidrag för utvecklingsinsatser, 
komplettera med effektiva kommunala insatser och få ett välfungerande samarbete med 
arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
 
Arbetsgruppen betonar att villkoren för att kunna få ett arbete och klara sin egen försörjning 
är att ha tillräcklig kompetens för de lediga jobben. Därför blir utbildning i svenska och inom 
olika yrken en mycket viktig insats i en fungerande kommunal arbetsmarknadspolitik. God 
kännedom om kommunens näringsliv och dess behov av arbetskraft är viktiga delar för att 
kombinera företagens kompetensförsörjning med möjligheterna att ge arbetssökanden rätt 
utbildning och ökade möjligheter till fasta jobb.  
 
Kommunen och staten bedriver - när det inte fungerar - ett slags Svartepetterspel - där 
kommunen lätt blir sittande med Svarte Petter. Det innebär att kommunen måste ta över 
försörjningsansvaret genom att bevilja ekonomiskt bistånd. Dessa kostnader måste minimeras 
genom att kommunen har en effektiv organisation för arbetsmarknads-, näringslivs-, 
utbildnings- och biståndsfrågor. Samverkan mellan ansvariga inom kommunen är helt 
nödvändig, vilket projektet Öka takten! framgångsrikt har visat.  
 
Arbetsgruppen har studerat utdrag ur reglementen för arbetsmarknadsnämnder i Helsingborg, 
Trelleborg, Staffanstorp och Uppsala. Protokoll från dessa nämnder har också analyserats som 
ett slags test på hur arbetsmarknadsnämnder fungerar i praktiken. Intervju har genomförts 
med tidigare chefen för kommunens arbetsmarknads- och tillväxtenhet.  
 
Förslag på reglemente för arbetsmarknadsnämnd i Åstorps kommun bilägges (bilaga 3). 
Gruppen har också vägt för- och nackdelar med att inrätta ett utskott för dessa frågor istället 
för en nämnd. Ställningstagandet och förslaget från gruppen innebär att Åstorps kommun bör 
inrätta en arbetsmarknadsnämnd med en egen förvaltning. Nämndens och förvaltningens 
ansvar blir en sammanslagning av arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, kommunal 
vuxenutbildning, sfi, integration och ekonomiskt bistånd.  
Verksamheten Gnistan kommer att lokalmässigt flytta till Europakrysset. Det handlar om 
daglig verksamhet för personer inom LSS som står mycket långt från arbetsmarknaden. För 
att tillgodose de särskilda behoven och dess krav på personal bör socialnämnden ansvara för 
Gnistans verksamhet.   
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Nämnden bör bestå av sju ledamöter och fyra ersättare. Arbetsgruppen föreslår att nämnden 
arbetar utan utskott. Nämndssammanträdena kan indelas i en beredande del, där ärendena 
diskuteras ingående och eventuella uppdrag lämnas till förvaltningen för utredning. Den andra 
delen av sammanträdet innebär sedvanliga besluts- och informationsärenden. 
För att arbetsmarknadsnämnden ska kunna fungera redan från starten i januari 2023 kan det 
vara lämpligt att en förvaltningschef förordnas under senare delen av hösten 2022. Initialt kan 
det således bli utökade kostnader, men arbetsgruppens ställningstagande förutsätter att, när 
verksamheten har etablerats, ska effektivitetsvinster bidra till att kostnader reduceras i 
jämförelse med nuvarande organisation. Nämndens uppdrag, att mottagare av bidrag genom 
olika insatser ska erhålla anställning och därmed bli skattebetalare, stärker kommunens 
ekonomi.   
 
Gruppen är enig om att dessa viktiga frågor handläggs bäst i en gemensam organisation - en 
egen nämnd och förvaltning, som odelat kan ägna sig åt att lösa kommunens 
arbetsmarknadspolitiska utmaningar. Det förutsätts att den blivande förvaltningschefen 
kommer att ingå i kommunens koncernledningsgrupp, vilket blir ett slags garanti för att 
frågorna också får en tydlig position där.  
 
Åstorps kommun blir troligen den första kommunen som inom 6K introducerar denna 
organisatoriska lösning. (Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar!) 
Tidningen Dagens samhälle hade den 17 september en artikel med rubriken Vi vill ta ansvar 
för att genomföra den regionala arbetsmarknadspolitiken. Det är styrelsen för Familjen 
Helsingborg som står för innehållet, som styrker arbetsgruppens synsätt på organisationen för 
arbetsmarknadsfrågor.  

Kultur- och fritidsnämnd eller utskott inom bildningsnämnden?  
Kommunfullmäktige har genom en minoritetsåterremiss lämnat frågan om den politiska 
organisationen för kultur- och fritidsfrågorna till arbetsgruppen med uppdrag att presentera 
alternativa lösningar. Fullmäktiges beslut var föranlett av en motion från 
Sverigedemokraterna om att nämnden ska upphöra, eftersom det inte finns tillräckligt viktiga 
politiska frågor att besluta om. En egen nämnd anses därför inte befogad.  
 
Underlag för arbetsgruppens diskussioner har - förutom motionen - varit dokumentation av 
intervju med förvaltningschefen Annika Hoppe samt studium av gällande reglemente för 
kultur- och fritidsnämnden. Jämförelser med hur övriga kommuner inom 6K har organiserat 
dessa verksamheter visar att samtliga kommuner utom Svalöv har kultur- och fritidsnämnder.  
Arbetsgruppen konstaterar att kultur- och fritidsfrågorna har mycket stor betydelse för att en 
kommun ska vara attraktiv både för nuvarande och presumtiva invånare samt för besökare. 
Det handlar inte bara om att erbjuda anläggningar och aktiviteter som medverkar till att höja 
livskvaliteten. Arbetsgruppen ser också dessa verksamheter som mycket väsentliga, när det 
gäller att förbättra integration och minska utanförskap. Gruppen föreslår därför att blivande 
reglemente kompletteras med att organisationen ges ett kompensatoriskt uppdrag, som syftar 
till att utjämna nuvarande skillnader mellan olika samhällsgrupper, när det gäller deltagande i 
och/eller konsumtion av fritids- och kulturaktiviteter. Ett exempel på det senare är pågående 
arbete med att inrätta en fritidsbank. 
 
Nära och kontinuerliga dialogmöten med föreningslivet kan vara en konstruktiv metod att 
fånga upp olika behov och samtidigt ge stimulans till de oftast ideellt arbetande 
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föreningsstyrelserna. En sådan arbetsmetod bidrar också till att nämndsarbetet upplevs mera 
motiverande.   
 
Föreningsbidrag av olika slag är ett annat viktigt ansvar för organisationen.    
En analys över kostnader för olika alternativ visar att skillnaderna mellan en egen nämnd och 
ett utskott är ganska små. Gruppen avfärdar således att ekonomi är avgörande för 
verksamheternas politiska organisation.  
 
Med alternativet utskott inom bildningsnämnden finns en risk att frågorna hamnar lite i 
bakgrunden i jämförelse med utbildningsfrågorna. En egen nämnd gör dessa verksamheter 
mera synliga och konkreta. Men arbetsgruppen konstaterar samtidigt att avgörande för hur 
frågorna behandlas är den kompetens - kunnande och engagemang - politikerna visar. Ett 
särskilt ansvar vilar på ordföranden och hur hen fullgör sitt uppdrag. Reglementet beskriver 
tydligt vad som förväntas. Självklart förutsättes det också att alla som åtar sig ett politiskt 
uppdrag är engagerade och villiga att avsätta den tid som krävs. Ett förtroendefullt samarbete 
mellan politiken och förvaltningsledningen är ett villkor.  
 
Alternativet utskott inom bildningsnämnden bör bestå av fem ledamöter och lika många 
ersättare. Det är också tänkbart att utskottet kan bestå av tre ledamöter och tre ersättare - en 
ledamot från vardera politiskt block. I utskottsarbetet deltar ersättare endast i de fall man 
tjänstgör. 
 
Alternativet egen nämnd bör omfatta sju ledamöter och fyra ersättare. För att samtliga 
förtroendevalda ska bli engagerade föreslår arbetsgruppen att det inte ska utses något utskott. 
Beredning av ärenden bör genomföras med hela nämnden genom att en del av ett 
sammanträde genomförs som beslutande och en annan del som beredande, där uppdrag ges 
till förvaltningen inför framtagande av beslutsunderlag. Nämnden kan också besluta att lämna 
uppdrag till ordföranden eller presidiet.  
 
Ett ytterligare alternativ är att kultur- och fritidsfrågorna handläggs av bildningsnämnden på 
samma sätt som övriga ärenden inom nämndens ansvar. Det vill säga varken ha eget utskott 
eller nämnd.   
 
En majoritet bland arbetsgruppens ledamöter förordar att kommunen bibehåller 
organisationen med en egen nämnd som föreslås krympa till sju ledamöter och fyra ersättare. 
På så sätt får de för kommunen mycket viktiga frågorna den tyngd och uppmärksamhet de 
förtjänar.  

Får vi tre politiska block efter valet 2022? 
Arbetsgruppen har som målsättning att politiken ska ges goda förutsättningar att leda och 
utveckla kommunen. Under innevarande mandatperiod finns tre politiska block och 
sannolikheten är stor för att detta också kommer att vara fallet efter valet 2022.  
Varje block måste ges likvärdiga förutsättningar att delta i och påverka lokalpolitiken. 
Arbetsgruppen föreslår därför att det i den politiska ledningen ska finnas ett heltidsarvoderat 
kommunalråd och två oppositionsråd - ett för varje oppositionsblock - om vardera 50 procents 
arvodering. För dessa tre personer ska arvodet täcka alla uppdrag. Det ankommer på 
respektive person att planera sitt politiska arbete utifrån dessa förutsättningar och man ska inte 
kunna göra anspråk på ytterligare ersättningar. 
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Arbetsgruppen anser att det ska krävas ett minimiantal mandat i kommunfullmäktige för att 
ett politiskt block ska kunna göra anspråk på en post som oppositionsråd. Förslaget innebär att 
det ska krävas minst åtta mandat. (25 procent av antalet fullmäktigemandat avrundat till 
närmaste hela tal.) 
 
Förslaget innebär en merkostnad jämfört med dagens situation om cirka 500 tkr.  
Skulle valresultatet ge en annan politisk situation än den med tre politiska block, ska det vara 
enkelt att återgå till nuvarande förhållanden - kommunalråd med heltidsarvodering och 
oppositionsråd med halvtidsarvodering. 

Tekniska frågor, städ och kost 
För att arbetsgruppen ska fullfölja organisationsutredningen på ett konsekvent sätt (avlasta 
driftsfrågor från kommunstyrelsen) krävs att man hittar lösningar, när det gäller driften för 
tekniska frågor, städ- och kostverksamheterna. Gruppen har att ta ställning till följande 
alternativ: 

• Utskott inom kommunstyrelsen - vilket är ett avsteg från huvudprincipen om tydligare 
inriktning för kommunstyrelsen med fokus på strategiskt viktiga frågor genom 
borttagande av driftsfrågor  

• Kultur-, fritids- och tekniknämnd (Ronnebymodellen) 
• Beställar- utförarorganisation med kommunens bolag som utförare  

Strategiskt viktiga frågor ska vara kvar under kommunstyrelsen: markinköp och försäljningar, 
kontakterna med NSVA och NSR, mm. 
 
Inom arbetsgruppen finns ett stort intresse för att hitta en lösnig i ett beställar- utförarkoncept. 
Man anser att det finns flera intressanta synergieffekter i en sådan organisation som också kan 
inkludera bolagens verksamheter. Under arbetets gång har man emellertid konstaterat att 
införandet av en sådan lösning kräver ett gediget utredningsarbete där de olika 
konsekvenserna - inte minst de juridiska - blir belysta. Arbetsgruppen har inte - inom angiven 
tidsram för uppdraget - möjlighet att genomföra en sådan genomlysning.  
 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige avgör således om man ska ta initiativ att föra frågan 
vidare och få svar på vad olika synergieffekter kan ge beträffande kvalitet, effektivitet och 
ekonomi. 
 
Teknik- och serviceutskott 
I konsekvens med arbetsgruppens målsättning om att driftsfrågor så långt möjligt ska 
handläggas i en annan organisation än kommunstyrelsen i dess helhet, föreslår arbetsgruppen 
att det inrättas ett utskott under kommunstyrelsen med uppgift att ansvara för gata/park-, städ- 
och kostverksamheterna. Med användande av delegation kan i stort samma effekter, som en 
beställare/utförarorganisation, uppnås. Strategiskt viktiga frågor som vatten- och avlopp, 
renhållning, markanvändning, markförsäljningar med mera handlägges även i fortsättningen 
av kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott.  
 
Teknik- och serviceutskottet bör ges i uppdrag att tillsammans med fritidsnämnden utreda om 
en gemensam organisation för skötsel av gata/park och anläggningar inom fritidsdelen ger 
synergieffekter för kvalitet, effektivitet och ekonomi.   
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Arbetsgruppen föreslår att det görs en utvärdering av den nya organisationen efter ett 
respektive tre år.  

Samhällsberedningen 
Beredningen har funnits under ganska lång tid utan att den har hittat arbetsformer, som ger 
avtryck inom kommunen. Det finns olika anledningar till detta, varav avsaknad av avsatt tid 
för tjänstemannastöd är en. Partierna har utsett ganska oerfarna kommunpolitiker att sitta i 
beredningen, vilket har varit en brist, eftersom uppdraget kräver stor erfarenhet om man ska 
åstadkomma resultat.  
 
Arbetsgruppen föreslår att samhällsberedningen avskaffas och att dess uppgifter fördelas på 
styrelsen och övriga nämnder. Följande fördelning föreslås: 

• Funktionshinder och tillgänglighet - bygg- och miljönämnden 
• Alkohol, narkotika, tobak och doping inryms under begreppet folkhälsa. 

Arbetsgruppen menar att detta är en viktig strategisk fråga, som hör hemma under 
kommunstyrelsen. 

• Demokratiutveckling och medborgardialoger - styrelsen och samtliga nämnder, 
eftersom det är konkreta frågor där respektive organ får till uppgift att bedöma när 
kommunikation med invånarna och medborgardialoger kan ge ett mervärde inför olika 
beslut. Uppgiften skrivs in som komplettering i styrelsens och nämndernas 
reglementen.  

• Övergripande trygghetsfrågor - kommunstyrelsen och lokala brottsförebyggande rådet.  

I samtal med tidigare ordföranden - Menaida Hasanovic - och nuvarande ordföranden - 
Martina Engberg - visar det sig att dessa är helt överens med arbetsgruppen om att slopa 
samhällsberedningen. 

Basutbildning för förtroendevalda 
Arbetsgruppen kommer föreslå att det genomförs basutbildningar för blivande 
kommunpolitiker med målet att alla förtroendevalda ska ha en tydlig uppfattning om vad som 
förväntas av dem. Förslaget kommer att presenteras mera ingående som en viktig del i 
arbetsgruppens rekommendationer.  

Ekonomi 
Utgångspunkten för arbetsgruppens förslag, när det gäller politisk organisation, är att de 
föreslagna förändringarna ska leda till ökad tydlighet och en mera rationell och effektiv 
organisation. Man måste emellertid räkna med att effekten av de föreslagna förändringarna 
inte kommer direkt.  
 
Arbetsmarknadsnämnden och dess förvaltning kan under en inkörningsperiod medföra 
utökade kostnader. Men dessa ska, när organisationen har satt sig, minska i jämförelse med 
nuvarande organisation.  
 
Avskaffande av personalutskott kommer att kompensera för införandet av ett teknik- och 
serviceutskott. Om de tre råden bildar teknik- och serviceutskott, kan kostnaderna minimeras.  
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Dimensioneringen av styrelse och nämnder kan sammantaget göras så att 
sammanträdesarvoden minskar och kompenserar kostnaden för inrättandet av 
arbetsmarknadsnämnden.  
 
En mera rationell politisk organisation förutsättes också ge kortare sammanträdestider och 
därmed minskande kostnader för arvoden. Kortare sammanträden innebär också kortare 
arbetstider för de tjänstemän som deltar, vilket är en stor fördel.  
 
Ökad tydlighet i beställningar, samordning, uppföljning, utvärdering och effektivt utövande 
av uppsiktsplikten kommer att förhindra bland annat utdragna byggprocesser. Dialoger och 
ökad tydlighet kommer också att ge mer distinkta uppdrag till förvaltningarna, vilket kommer 
att påverka såväl arbetsmiljö som ekonomi positivt. 
 
Sammantaget gör arbetsgruppen bedömningen att kostnaderna för den föreslagna politiska 
organisationen ska minska i jämförelse med nuvarande organisation.  
När det gäller kostnaden för arvoden gör införandet av ett andra oppositionsråd prognosen 
mera osäker. En säkrare prognos kan göras först sedan arbetsgruppens uppdrag beträffande 
arvoden har slutförts.   

Ställningstaganden med stor påverkan 
De intentioner som finns inom arbetsgruppen kommer vid beslut om genomförande få stor 
påverkan på såväl den politiska som förvaltningsorganisationen. För att planering och 
genomförande ska ges goda förutsättningar, är det en fördel om avgörande beslut om 
inriktning för kommunens politiska organisation fattas redan under oktober - november 2021. 
Det handlar om inriktningsbeslut som arbetsgruppen kan få till uppgift att fullfölja med olika 
förslag på konkretiseringar. Det senare gäller bland annat översyn av samtliga reglementen för 
styrelsen och nämnderna.  
 
Den föreslagna organisationen för arbetsmarknadsfrågor påverkar kommunstyrelsens, 
bildningsnämndens och socialnämndens uppdrag och innebär omfattande arbete för att kunna 
genomföras. Arbetsgruppen förutsätter att kommunchefen får i uppdrag att ansvara för 
genomförandet, när det gäller förvaltningsorganisationen.   
 
Arbetsgruppen kommer, på basis av vad pågående förankringsprocess visar, fortsätta arbetet 
med den politiska organisationen. Den del av gruppens uppdrag som gäller arvodering är 
beroende av vilket budgetutrymme som gruppen erhåller. Förslag beträffande storlek på 
styrelse och nämnder samt arvodesnivåer bör kunna redovisas under senare delen av 2021 
eller i början av 2022.   
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Viktiga beslut     
För att arbetsgruppens fortsatta arbete ska fortskrida effektivt, behöver gruppen svar på 
följande frågor från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige:  

1. Vilken ekonomisk ram gäller för arbetsgruppens uppdrag beträffande arvoden?  
2. Delar kommunstyrelsen/kommunfullmäktige arbetsgruppens inriktning, när det 

gäller följande: 
o tydligare fokus på strategiska frågor, samordning, uppföljning, utvärdering 

och uppsiktsplikt för kommunstyrelsen, som ska arbeta i ett tydligt 
koncernperspektiv? 

o slopande av personalutskottet eftersom personalpolitiken är en viktig 
strategisk fråga, som bör handläggas av kommunstyrelsens arbetsutskott? 

o inrättandet av en arbetsmarknadsnämnd och dito förvaltning? 
o kultur- och fritidsnämnd med utökade och mer meningsfulla uppgifter? 
o inrättande av ett teknik- och serviceutskott under kommunstyrelsen? 
o  slopande av samhällsberedningen? 
o inrättande av två oppositionsråd om vardera 50 procent arvodering under 

förutsättning att valutgången 2022 även i fortsättningen ger tre politiska 
block och med förbehåll att blocket ska ha ett underlag om minst åtta 
mandat i kommunfullmäktige? 

Vi emotser kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ställningstaganden och kommer efter 
dessa beslut med entusiasm fullfölja våra uppdrag.  
 
Åstorp 2021-10-05 
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Reservation

Delrapport

Utifrån beslutet att tillsätta en politisk arbetsgrupp har följande arbetsgrupp nu presenterat
sin delrapport. Denna delrapport exemplifierar bl a Åstorps kommuns nuvarande och
framtida utmaningar samt masten tillika åtgärder på hur en politisk organisation kan se ut för
att åtgärda följande problematik på bästa möjliga sätt.

Således har arbetsgruppens samtliga partier arbetat genuint med berörda frågor i god
samarbetsanda tillsammans med vederbörande tjänstemän. Även har underlagen varit
föredömliga från tjänstemannasidan tillika att mycket efterfrågat underlag har erhållits. Med
följande har arbetsgruppen kunnat landa i en väl diskuterad delrapport.

Emellertid är det ändock en framtida politisk organisation som diskuteras mellan
divergerande viljor. Följande implicerar att det kommer uppstå förslag och situationer som
innebär delade meningar. SD-Astorp har just detta.

Trots en mycket god dialog för framtagandet av delrapporten mellan berörda är där en del i
innehållet som både bör och ska se annorlunda ut. Delrapporten ger utifrån ett axplock stöd
till en fortsatt Kultur- och Fritidsnämnd vilket SD-Åstorp har varit kraftiga motståndare till. Det
är först nu efter kritiken om borttagande av själva nämnden som man har fått göra åtgärder
för att just göra nämnden mer arbetsmässigt legitim. Trots dessa behövliga åtgärder ska man
inte behöva korrigera riktlinjer och formaliteter i interna regelverk för att behålla en nämnd.
Det faller på dess orimlighet att då ens överväga dess existens. Kultur och fritidsfrågorna
hade kunnat få samma stöd och mer insikt utan en nämnd för ju fler kockar desto sämre
soppa. Man benämner även införandet av en ny nämnd, arbetsmarknadsnämnd. Följande är
ett stort steg gentemot den nuvarande politiska organisationen, även om det existerar en
omfattande problematik inom just dessa nämnda eventuella områden såsom migration,
arbetslöshet och integration. Är det då svaret att utöka den politiska organisationen för att
kunna åtgärda ovanstående nämnd problematik?

Avslutningsvis är delrapporten grundligt diskuterad och förankrad mellan samtliga berörda
parter. Utifrån innehållet av delrapporten är där faktorer som ligger till orsak för denna
reservation och reservationen bygger på ovanstående faktorer. Emellertid kommer ändock
undertecknad att signera denna delrapport tillsammans med nämnd reservation utifrån
nämnda faktorer samt utifrån det informationsunderlag, de förekommande direktiv samt
diskussioner som förts samt existerat.

Således reserverar sig Sverigedemokraterna Åstorp med hänsyn till ovanstående

kn
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Anton Holmberg (SD)
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RÅDGIVNINGSRAPPORTEN I SAMMANFATTNING 

Rapporten lämnades 2019-06-28 och fastställdes 2020-02-19 under namnet: Effektivisering 
av kommunens verksamhet och organisation.  

Rapporten är inte ett renodlat beslutsunderlag. Inför beslut krävs sedvanlig utredning. I nå-
got fall förutsätts ytterligare konsekvensanalys och givetvis facklig samverkan.  

Flera revisionsrapporter och granskningar som genomförts under 2018 har pekat på brister i 
samordning och avsaknad av enhetlighet i efterlevnad och kontroll av riktlinjer och rutiner 
inom och mellan olika verksamheter.  

Åstorp har problem som sedan flera år tillbaka emanerar ur bristande styrning och samord-
ning och som på sikt riskerar ytterligare negativ påverkan på kvalitetsutveckling och god 
ekonomisk hushållning. 

Följande insikter har vuxit fram under olika dialogmöten och workshops med representanter 
för politiken, personal och medarbetare. 

Den lilla kommunen: 

• Åstorps kommun har små egna skalfördelar, vilket kräver genomtänkta ex-
terna samarbeten (internt, familjen Helsingborg, civilsamhället, lokala myn-
digheter och huvudmän, m fl)

• Stora demografiska utmaningar
• Goda geografiska värden och potential
• God ekonomisk potential
• Ambitiös och lojal personal

Ledning, styrning, kultur: 

• Politik och ledning redovisar brister i samordnat agerande. Kommunstyrelsen saknar
verktyg för att uppnå kraven på uppsikt och samordning av kommunens samtliga
nämnder och verksamheter.

• Avsaknad av systematiskt, strukturerat och samordnat ledningsarbete - ledningen
drar åt olika håll.

• Kommunens förutsättningar och potential tillvaratas bristfälligt som plats, organisat-
ion och ekonomiskt

• Planprocessen dysfunktionell?

BILAGA 1



Struktur: 

• Otydlig roll, uppgifts - och ansvarsfördelning inom hela organisationen. Samverkans-
processer saknar styrning och uppföljning; ofta personberoende

• Ineffektiv samordning/samorganisering, förvaltningarna suboptimerar den egna
verksamhetens uppdrag före horisontella eller gemensamma övergripande målom-
råden.

I huvudsak anförs tre avgörande motiv för ökad samordning och gemensamma principer och 
riktlinjer: 

1. Ekonomiska utmaningar och krav på besparingar och effektivisering
2. Stärka kommunstyrelsens samordnande roll och uppsiktsplikt
3. Fördjupa samverkan mellan kärnverksamheter och övergången till ett mer processo-

rienterat arbetssätt.

Nedan redovisas ett axplock av synpunkter och åsikter som framförts av de politiker, chefer 
och medarbetare vi fört dialog med: 

• Det övergripande ledningsarbetet fungerar bristfälligt
• Bristande ansvarsfördelning mellan politik och tjänstemän
• Det påbörjas mycket men fullföljs sällan.
• Styrning och ledning behöver bli tydligare och följas upp konsekvent i hela organisat-

ionen.
• Det är mycket viktigt att det finns tydliga mål/visioner vad politikerna och ledningen

vill med kommunen på kort- och lång sikt.
• Framtagande av mål bör göras gemensamt med förvaltningarna utifrån kommunens

mål. Idag arbetar varje förvaltning fram sina mål utan samsyn, helhetssyn och vad
kommunen ska uppnå.

• Kommunen utnyttjar inte sina resurser, attraktioner, geografiska läge, lojal personal,
etc!

Det finns överlag en god insikt om behovet av förändring och utveckling. 

Kanske har Åstorps kommun kommit till en punkt där det nu råder en utbredd samstämmig-
het om behovet av att kommunens styrelser, nämnder och verksamheter drar år samma 
håll. Vi uppfattar en vilja och ambition inom såväl den politiska som tjänstemannaorganisat-
ionen att fullfölja den process som pausades.  

Vår samlade bedömning är att Åstorps kommun har goda förutsättningar för en gynnsam 
utveckling, men att kommunen i olika avseenden synes leva ”under sina tillgångar”. Denna 
uppfattning delas i hög grad av de politiker, chefer och medarbetare vi fört samtal med. Det 
finns en utbredd uppfattning om avsaknaden av gemensamma visioner och en tydlig färd-
riktning. 



Områden som planprocesser, integrationsarbete, stöd till näringslivet, tillväxt-
frågor, digitalisering och andra strategiskt angelägna områden  saknar tydligt 
ledarskap och ansvarsfördelning.  

Om Åstorps kommun ska lyckas att skapa en kraftfull och effektiv övergripande styrpro-
cess krävs långsiktighet och en väl förankrad beskrivning av hur arbetet ska genomföras. 

Effektmål 

Åtgärder krävs för att effektivisera kommunens organisation och få till stånd en plattform 
och förutsättningar för utveckling: 

• En kommunförvaltning där den bärande idén är ett tydligt medborgarperspektiv,
helheten och fokus på vad som är viktigast för hela kommunen och där verksamhet-
en präglas av gemensamt ansvarstagande och prioritering av övergripande mål och
den samlade förvaltningens resurser.

• God ekonomisk hushållning och ekonomisk balans
• Reellt förstärkta premisser för kommunstyrelsen att utöva lagstadgat samord-

ningsansvar och uppsiktsplikt.
• Kommunorganisationen kännetecknas och präglas av dialog med politiken, lyhördhet

och följsamhet till politiska beslut och politikens intentioner.
• Politik, chefer och medarbetare känner sig trygga i sina respektive uppdrag, roller och

ansvar. Det råder öppenhet, transparens och etablerad samverkan mellan olika delar
och nivåer av organisationen.

• Systematisk samverkan mellan kärnverksamheter kring gemensamma målgrupper,
effektiva processer, tydliggjorda gränssnitt och identifierade gemensamma ansvars-
områden/målgrupper/insatsområden.

• Kommunens ledarskap, ledningsprocess och styrning är baserad på tillit, tydlighet,
öppenhet och ledningens gemensamma ansvarstagande för kommunens samlade re-
sultat.

• Kommunens planering, styrning och uppföljning beskrivs i enhetliga styrdokument
och regelverk. (Det finns en röd tråd genom ledning, styrning, genomförande och
uppföljning.)

• Organisationen är kostnadseffektiv och medger ett mer flexibelt nyttjande av perso-
nella och finansiella resurser utifrån övergripande prioriteringar och nya utmaningar.

• Gemensamma samordnade administrativa resurser, stödfunktioner och intern ser-
vice förmedlar ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och likvärdigt stöd till kärnverk-
samheten såväl som till den övriga förvaltningen.

• Ärendehanteringen är enhetlig avseende t ex ärendeberedning, budget, årsredovis-
ning, och där alla ärenden ska genomsyras av förståelse för helheten.

Planering, styrning och uppföljning 

Inom den effektiviserade kommunorganisationen återfinns en genomarbetad modell för 
planering, styrning och uppföljning av strategiska processer och horisontella områden, 
såsom: 
1. Digitalisering



2. Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning
3. Åstorps varumärke
4. Planprocesser och bostadsförsörjning
5. Ökad sysselsättning och integration
6. Miljö och - hållbarhetsarbete
7. Äldrefrågor
8. Familjefrågor
9. etc

Prioriterade deluppdrag 

Kommunledningen har efterfrågat rekommendationer och fastställt följande övergripande 
direktiv för utredningen inom områden nedan: 
1. Organisations - och ledningsstruktur inom Kommunstyrelseförvaltningen - analysera och
lägga förslag till reviderad organisation
2. Samordnade stöd - och servicefunktioner” skall redovisas i form av beskrivning av grund-
läggande funktioner, bärande principer för roll - ansvarsfördelning mellan parterna samt
organisatoriska konsekvenser vid skapande av gemensamma stöd och servicefunktioner
3. Inom området ”Kärnverksamhet” definieras två prioriterade uppdrag:

• analysera och beskriva åtgärder för att säkerställa en förbättrad och effektiv plan-
process, detta kan avse behov av organisatoriska förändringar såväl som effektivise-
rade processflöden. I uppdraget ingår att analysera Samhällsbyggnadskontorets or-
ganisatoriska kontext.

• analysera och beskriv förslag till förändrad organisations - och ledningsstruktur jämte
konsekvenser/ för och nackdelar inom följande områden:

1. Tekniskt kontor
2. Miljökontor
3. Samhällsbyggnadskontor
4. AME och IFO; den organisatoriska tillhörigheten för ekonomiskt bistånd utifrån implemen-
teringen av ” Trelleborgsmodellen” alternativt förstudie inför skapande av en arbetsmark-
nadsenhet.

Kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) har en osammanhängande och otydlig struktur. Ett fler-
tal funktioner har otydliga uppdrag, mandat och befogenheter. Detta ger bristande förut-
sättningar att genomföra verksamheten effektivt och leder till att övriga verksamheter har 
svårt att se och förstå vad KSF ger för stöd eller har för konkreta uppdrag. Bland annat häm-
mar det genomförandet av politiska beslut. 

De mer traditionella funktionerna såsom Ekonomi och HR har en bättre situation än övriga 
medan de mindre traditionella områdena såsom Service, Arbetsmarknad, Utveckling, Kvali-
tet, Näringsliv, Kommunikation och Digitalisering har en betydligt mer otydlig roll och där-
med svårigheter att ta ansvar. 



En tydlig och välorganiserad kommunstyrelseförvaltning är en betydande framgångsfaktor 
för kommunens utveckling, då förvaltningens uppdrag generellt handlar om att stödja kom-
munstyrelsen i dess uppdrag och ge underlag för ett adekvat beslutsfattande samt att ge 
kärnverksamheterna ett adekvat stöd i olika former för att de skall kunna genomföra sin 
verksamhet effektivt. Det ska i sammanhanget framhävas att det upplevs finnas en god ka-
pacitet på KSF, vilket gör att med en god struktur och ledning kan dess potential komma till 
sin rätt. 

REKOMMENDATIONER OCH IDÉER: 

• Tydliggör samtliga funktioners uppdrag, mandat och befogenheter.
• Serviceavdelningen renodlas till servicetjänster för att tydliggöra och sätta fokus på

utvecklingen av servicetjänsterna. I takt med att detta utvecklas, kan fler funktioner
flyttas till serviceavdelningen.

• Inrätta en Administrations- och Kansliavdelning på KSF dit Administrativa enheten
flyttas från Serviceavdelningen. Till den nya avdelningen rekommenderas även att
ansvaret för ett antal strategiska funktioner flyttas.

• Kärnverksamheter bör inte ingå i Kommunstyrelseförvaltningen. Arbetsmarknads-
enheten och Tekniska kontorets organisatoriska tillhörighet utreds i särskild ordning.

• Rekommendationen är att samla kvalitetsfunktioner tillsammans med ekonomi. Öv-
riga centrala utvecklingsfunktioner såsom destination, näringsliv, digitalisering, sä-
kerhet, kommunikation etc. samlas inom administration och kansliavdelning. Dessa
funktioner är idag solitärer som rapporterar direkt till kommunchefen, vilket gör att
kommunchefen har många direktrapporterande i specifika sakområden som gör att
det blir en komplicerad arbetssituation för alla inblandade.

Ekonomi- och kvalitetsavdelning kan lämpligen omfatta följande strategiska områden: 
• Hållbar utveckling (miljömässigt, socialt och ekonomiskt)
• Strategisk planering och utredning
• Befolkningsprognos och statistik
• Kvalitetsutveckling (ledningssystem, styrdokument och lean)

Administrations- och kansliavdelning bör lämpligen innehålla följande strategiska områ-
den: 

• Näringsliv och destinationsutveckling
• Digitalisering och IT-strategi.
• Kommunikation och webbutveckling
• Säkerhet och övergripande krishantering.
• Allmän utredarkompetens.

Den föreslagna modellen skulle stärka det strategiska utvecklingsarbetet och skapa bättre 
förutsättningar för ett aktivt och kommunövergripande hållbarhetsarbete. Den organisato-
riska närheten mellan de föreslagna områdena inom och mellan funktionerna förväntas 
skapa synergieffekter och gynnsammare förutsättningar för samarbeten. 

Samordnade stöd- och servicefunktioner 
Vedertagen definition av shared service är: 



Verksamhetsorienterade stöd/servicefunktioner som samutnyttjas och delas av 
flera verksamheter. Avser främst sådant som är effektivare, ekonomiskt-, kvali-
tets-, utvecklings- eller kompetensmässigt att dela än att ha i egen regi. 

Principen för Åstorps tillämpning av denna modell bör vara: 

Samorganisera och arbetsled funktioner ”centralt” d.v.s gemensamt, men verka lokalt d.v.s 
resurser verkar ute i verksamheten för verksamhetsmässig förankring och kunskap och ef-
fektiva kommunikationsvägar. Samtliga funktioner och resurser som omfattas samorganise-
ras under KSF i en tydliggjord struktur på KSF. Detta innebär inte att man per automatik har 
sin arbetsplats på KSF utan denna kan finnas ute i verksamheten. 

Tekniska kontorets respektive miljökontorets organisatoriska placering utreds i särskild ord-
ning. 

Skapande av en arbetsmarknadsförvaltning dit olika verksamheter tillförs - ekonomiskt bi-
stånd, vuxenutbildning, sfi.  

REKOMMENDATION 3:3 
Samhällsbyggnadsprocessen samt överväganden om 
organisatoriska förändringar inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
samt tekniska kontoret 

REKOMMENDATION 3:4 
Organisatoriska överväganden inom Arbetsmarknadsenheten och 
Socialförvaltningen bland annat utifrån införande av Trelleborgs-
modellen
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Faktauppgifter och utmaningar för Åstorps kommun 

För att kunna presentera ett väl underbyggt förslag, när det gäller den politiska organisat-
ionen för Åstorps kommun från och med nästa mandatperiod, är det angeläget att analysen 
baseras på relevanta fakta. Nedanstående uppgifter har hämtats från SKR´s ekonomirapport 
- oktober 2020, KKIK (kommunernas kvalitet i korthet), Omvärldsanalys med anledning av
arbetet med Agenda 2030, uppgifter/statistik från KOLADA (Kommunernas och landstingens
databas) samt målgruppsanalys från Söderåsens samordningsförbund..

Generellt för Sveriges kommuner 

Bemanningsfrågor kommer att vara i fokus för att kunna möta bland annat demografiska 
förändringar - ökat antal invånare 80+. Satsningar inom välfärden - inte minst äldrevården 
och skolan - kommer att ytterligare öka rekryteringsbehoven. Kommunerna står också inför 
stora behov av investeringar.   

Respekten för våra välfärdssystem måste förbättras och så kallade välfärdsbrott bekämpas. 

Sammantaget kommer det krävas ökad effektivitet i de kommunala verksamheterna och 
detta gäller både organisationen för politik och förvaltningar.  

Utmaningar för Åstorps kommun 

Många av källorna använder färgerna grönt, gult och rött för att redovisa var den enskilda 
kommunen befinner sig jämfört med andra kommuner. Nedanstående redovisning gäller 
uppgifter från röda fält och är endast ett begränsat urval av en oerhört stor faktamängd.  

Röda markeringar gäller för 

• Invånare 0 - 19 år i ekonomiskt utsatta hushåll
• Ungdomar 17 - 24 år som varken arbetar eller studerar
• Långtidsarbetslöshet - 9,7 procent jämfört med övriga kommuner i Skåne län 8,7. I

denna siffra ingår inte arbetssökande med aktivitetsstöd. Arbetslösheten bland kvin-
nor är betydligt högre än för män.

• I gruppen utrikes födda är arbetslösheten för såväl kvinnor som män över 20 procent.
• Låg förvärvsintensitet
• Andelen utrikes födda (191231) är högre i Åstorps kommun (25,8 %) jämfört med riket

(19,6 %).
• Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd högre än i riket som helhet.
• Ohälsotalet ligger högt och det är högre i Åstorps kommun jämfört med riket som hel-

het.
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• Ohälsotalet för kvinnor är betydligt högre i Åstorps kommun jämfört med riket.
• Andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd år 2019 (av totalt antal barn) är högre i

Åstorps kommun jämfört med riket som helhet.
• Medellivslängden för kvinnor är låg
• Kvinnors medianinkomst är lägre än genomsnittet för riket
• Trångboddhet i flerbostadshus
• Anmälda våldsbrott ligger högt
• Gymnasieelever med examen inom 4 år är lägre än för riket
• Ogiltig frånvaro under gymnasietiden
• Åstorps kommun har en betydligt högre andel med förgymnasial utbildning jämfört med

riket som helhet i åldersgruppen 25-64 år.
• Andelen elever som fullföljt utbildning med examen inom 3 år (examen 2020) är i

Åstorps kommun färre jämfört med riket som helhet. I jämförelse mellan år 2019 och
2020 minskade andelen som fullföljt utbildning med examen inom 3 år i Åstorps kom-
mun.

• Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år (inkl.
IM) är lägre i Åstorps kommun jämfört med riket som helhet (2020). I jämförelse mellan
år 2019 och 2020 minskade andelen som uppnått grundläggande behörighet till universi-
tet och högskola i Åstorps kommun.

• Låg andel miljöbilar i den kommunala verksamheten
• Höga kostnader för förskolan
• Ganska höga kostnader för äldrevård

Till detta kan adderas att kommunen ingår i den grupp om 32 kommuner där segregationen 
är störst och att man därför beviljats särskilda statliga medel för att möta svårigheterna. Se-
dan lång tid har kommunen en genomsnittligt låg utbildningsnivå och detta påverkar också 
invånarnas medelinkomst och kommunens skattekraft.  

Socialstyrelsen gör en årlig sammanställning i en rapport som heter ”Öppna jämförelser av eko-
nomiskt bistånd” (2020, baserat på årsstatistik 2019) där man tar fram en socioekonomisk sorte-
ringsnyckel. Nyckeln ger en indikation på kommunernas socioekonomiska förutsättningar, såsom 
invånarnas åldersfördelning, arbetsmarknadsanknytning, inkomst och utbildningsnivå mm. Den 
socioekonomiska sorteringsnyckelns grupp 1 indikerar en relativt låg risk för ekonomiskt bistånd 
och grupp 8 en relativt hög. I den socioekonomiska sorteringsnyckeln placeras Åstorps kommun i 
grupp 7. 

Den procentuella förändringen av antalet arbetslösa som varit utan arbete i 6, 12 respektive 24 
månader i oktober 2020 jämfört med motsvarande period föregående år är stor och oroande för 
Åstorps kommun. Förändringen är betydligt större än för riket som helhet. 

Positiva avvikelser 

• Positiv försörjningskvot - många förvärvsarbetande i förhållande till andelen barn,
unga och äldre.



• Den procentuella förändringen av andel förvärvsarbetande invånare i åldern 20-64 år har
mellan åren 2013-2019 varit större i Åstorps kommun jämfört med riket som helhet.

• Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd år 2019 är färre i
Åstorps kommun jämfört med riket som helhet.

• God soliditet: 31,7 procent mot genomsnittet för Sveriges kommunen 19,2 procent.
• Låg kommunal skatt 20:29 kronor
• God ekonomisk potential

/ Anders Wilhelmsson 
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1 Arbetsmarknadsnämndens uppgifter 

Arbetsmarknadsnämndens uppdrag är att vara möjliggörare för vuxna att 
komma i arbete. 

1.1 Nämndens ansvar  
Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för: 

• Arbetsmarknadsinsatser (tas från KSF) 
• kommunal vuxenutbildning (tas från BIN) 
• kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare samt särskild 

utbildning för vuxna enligt skollagen, varvid arbetsmarknadens 
behov av kompetensförsörjning ska beaktas (tas från BIN),  

• att samordna kommunens mottagande av nyanlända samt 
kommunens uppgifter enligt lagen om förordningen om 
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare och lagen om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 

• operativa näringslivsfrågor baserade på arbetsmarknadspolitiska 
initiativ från myndigheter, företag och fackliga organisationer (tas 
från KS) 

• uppgifter och beslut enligt socialtjänstlagen eller andra författningar 
för personer i behov av bistånd till sin försörjning; (tas från SN) 

• uppgifter och beslut avseende avlidna personer, såsom 
dödsboanmälan, dödsboförvaltning, begravning och biståndsbeslut 
enligt ärvdabalken, begravningslagen, socialtjänstlagen eller andra 
författningar; samt (tas från SN) 

• anordnandet av medborgarskapsceremonier i enlighet med lagen om 
svenskt medborgarskap (2001:82). (Tas från KS) 

 
Arbetsmarknadsnämnden ska bedriva sin verksamhet med god ekonomisk 
hushållning. 
 
 

1.2 Övrig verksamhet 
Arbetsmarknadsnämnden ansvarar även för åtgärder för att allmänt främja 
sysselsättning, näringsliv, vuxenutbildning 

Beslutsbefogenheter under kommunal beredskap 

Då en sådan situation eller händelse inträffar som är av sådan art att en 
samordning av kommunens totala resurser måste ske genom att kommunens 
krisledningsnämnd övertar befogenheter i enlighet med ledningsplanen, får 
krisledningsnämnden överta nämndens befogenheter enligt lagen om 
extraordinära händelser till dess att återgång till normal beslutsordning sker. 
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2 Ansvar och rapporteringsskyldighet 
Arbetsmarknadsnämnden är egen anställningsmyndighet, dock med 
undantag av förvaltningschefen som har kommunstyrelsen som 
anställningsmyndighet. 

Arbetsmarknadsnämnden har ett särskilt ansvar att alltid sträva efter att 
samverka med andra nämnder och styrelsen för att skapa goda 
förutsättningar för kommunens utveckling. 

Arbetsmarknadsnämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra talan 
inför allmän domstol, förvaltningsdomstol eller annan myndighet, inom sitt 
verksamhetsområde. 

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter 
som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för sin budget. 

Arbetsmarknadsnämnden ska inom ramen för beviljade anslag bedriva den 
verksamhet, och med den inriktning som beslutats av kommunfullmäktige. 
Arbetsmarknadsnämnden äger rätt att inom ramen för erhållna anslag göra 
de omfördelningar som är önskvärda med hänsyn taget till verksamhetens 
utveckling. 

Arbetsmarknadsnämnden ska följa utvecklingen inom sitt 
verksamhetsområde, bereda och föreslå förändringar och förbättringar och 
även verka för reformering av nämndens regler och styrdokument. 

Arbetsmarknadsnämnden ska lämna information till allmänhet, 
verksamhetsutövare och andra som berörs av nämndens verksamhet. All 
information ska i möjligaste mån göras tillgänglig på kommunens hemsida 
såvida den inte är föremål för sekretess, eller inte kan göras tillgänglig av 
tekniska skäl. 

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. 

Arbetsmarknadsnämnden ska regelbundet, i enlighet med 
kommunfullmäktiges riktlinjer, rapportera hur verksamheten utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Arbetsmarknadsnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har 
fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till nämnden i form av 
verksamhetsberättelse och årsredovisning enligt 6 kap 5 § Kommunallagen 
(2017:725). 

Arbetsmarknadsnämnden har att följa de styrdokument för 
nämndadministration kommunfullmäktige antar. 
Arbetsmarknadsnämnden är personuppgiftslagsansvarig inom nämndens 
verksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
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2016/679, General Data Protection and Regulation (GDPR) och Lag 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

 
3 Arbetsmarknadsnämnden arbetsformer 
3.1 Sammansättning 

Arbetsmarknadsnämnden består av 7 ledamöter och 4 ersättare. Förutom 
ordförande ska det finnas två vice ordförande. 

Mandattid räknas från och med året efter då fullmäktige förrättar val av 
ledamöter och ersättare intill det sammanträde då val förrättas nästa gång. 

 

3.2 Arbetsmarknadsnämndens ordförande 
Det åligger arbetsmarknadsnämndens ordförande att: 

1. närmast under arbetsmarknadsnämnden ha uppsikt över hela 
nämndförvaltningen 

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utveckling, främja 
samverkan och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 

3. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i 
särskilt fall 

 

3.3 Sammanträden 
 

3.3.1 Tidpunkt 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska även hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst en tredjedel av ledamöterna (4) begär det. Ledamöterna ska då 
skriftligen överlämna en begäran till ordförande om att ett extra 
sammanträde ska hållas med uppgift om vilka ärenden som man vill få 
behandlade.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde 
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

3.3.2  Kallelse 
Ordförande ansvarar för att kallelse för sammanträden utfärdas till samtliga 
ledamöter och ersättare.  

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan som får närvara vid sammanträdet senast fyra arbetsdagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen ska innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. 
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Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista och där det är lämpligt 
tjänsteskrivelse från handläggande tjänsteman. På föredragningslistan ska 
punkten ”Frågor till och från råden” alltid förekomma. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på 
annat sätt än i elektronisk form eller pappersform.  

3.3.3 Handläggning 
Nämnden får endast handlägga ärenden när minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. 

Ordförande, tjänsteman eller annan föredragande som ordförande kallar till 
sammanträdet föredrar respektive ärende. Ordförande ska alltid lämna 
förslag till beslut. 

Om en ledamot avstår från att delta i beslutet ska detta anmälas i samband 
med beslutet. Det är inte tillåtet att, efter ett beslut tagits, anmäla att man 
inte deltagit.  

3.3.4 Ersättarnas tjänstgöring i arbetsmarknadsnämnden 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

En ersättare ska alltid så långt som möjligt sättas in även om platsen besätts 
av en ledamot från ett annat parti än den frånvarande ledamotens enligt 
beslut taget i kommunfullmäktige över tjänstgöring för ersättare i nämnder. 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt närvara och att yttra sig i diskussioner 
under sammanträdet. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen. Om lagen om proportionellt valsätt har 
tillämpats tjänstgör en ersättare från den valsedelsgrupp som har samma 
beteckning som den grupp från vilken ledamoten är vald. Av andra ersättare 
har den företräde som har utsetts från en grupp med högre röstetal. 

3.3.5 Ersättare för ordföranden 
Om ordföranden eller vice ordföranden inte kan delta i ett helt 
sammanträde, eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan 
ledamot att vara tillfällig ordförande. Den till åldern äldste ledamoten 
tjänstgör som ordförande till dess att en tillfällig ordförande utsetts. 

Om ordföranden/vice ordföranden på grund av ledighet/sjukdom eller av 
annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget under en längre tid får 
nämndens ledamöter utse annan ledamot att vara tillfällig ersättare för 
ordförande/vice ordförande. Ersättaren ska fullgöra ordförandens/vice 
ordförandens samtliga uppgifter. 
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3.3.6 Inkallande av ersättare 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ansvarar för att ersättare kallas. Den ersättare som står i tur att 
tjänstgöra kallas. 

3.3.7 Växeltjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 
på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra endast om ersättarens 
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

3.3.8 Justering av protokoll 
Protokollet i nämnden ska justeras av ordförande och en ledamot eller 
tjänstgörande ersättare. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan den justeras. 

3.3.9  Reservation 
Om en ledamot vill reservera sig mot ett beslut måste ledamoten senast 
innan sammanträdets slut meddela detta. 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet. 

Om en partigrupp vill reservera sig måste det tydligt framgå att varje 
ledamot enskilt reserverar sig mot beslutet. Om en ledamot inte instämmer i 
partireservationen ska i stället varje namn av de som står bakom 
reservationen skrivas ut i protokollet. 

3.3.10  Protokollsanteckning 
Ordförande bestämmer om en ledamot, ersättare eller annan som beviljats 
närvarorätt får lämna protokollsanteckningar. Begäran om att få sin mening 
antecknad i protokollet måste ställas innan sammanträdets slut och lämnas 
in skriftligt för att biläggas protokollet senast vid tiden som fastställts för 
justering.  

3.3.11 Deltagande på distans 
Nämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i enlighet 
med reglerna i kommunallagen. För att se vilka regler som gäller, se rutin 
för deltagande på distans. 

 

4 Ärenden 
Arbetsmarknadsnämnden eller delegat bereder/handlägger ärenden rörande:  
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1. planering av nämndens ekonomi och verksamhet 
2. förslag till budget inklusive taxor och avgifter inom nämndens 

verksamhetsområde 
3. prognoser avseende nämndens ekonomi och verksamhet 
4. upprättande av årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse för 

nämndens verksamhet 
5. svenska för invandrare, SFI 
6. yttranden och överklaganden till myndigheter 
7. ändrade behov gällande verksamhetslokaler 
8. andra ärenden vilka till sin art är jämförliga med ovan angivna 
9. Arbetsmarknads- och näringslivsfrågor  
10. samverka med näringslivet, dess organisationer och externa 

intressenter 
11. insatser för att främja näringslivet och sysselsättningen i kommunen 
12. flyktingmottagning avseende utländska medborgare som erhållit 

uppehållstillstånd i Sverige 
13. åtgärder för att allmänt främja sysselsättning, näringsliv, 

marknadsföring och turism i kommunen 
 
 
Till uppgifterna hör vidare att: 

1. ange förslag till konkreta mål för sin verksamhet 
2. följa upp och utvärdera verksamheten avseende måluppfyllnad 
3. samverka med olika nämnder/förvaltningar 
4. noggrant följa utfallet av satsade medel 
5. förfoga över en egen budget 
6. samarbeta med kommuner 
7. andra ärenden vilka till sin art är jämförliga med ovan angivna 
8. arbeta med operativa näringslivsfrågor 

 
 
Delgivning 
Delgivning ställd till nämnden sker med ordförande, vice ordförande, 
förvaltningschef, nämndsekreterare eller annan anställd som nämnden 
bestämmer. 

 

Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden. 
Och kontrasigneras av förvaltningschef eller nämndens sekreterare såvida 
inte annat bestäms genom delegation. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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5 Personalfrågor för hela kommunen 
5.1 Kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige beslutar om den övergripande 
förvaltningsorganisationens utformning i Åstorps kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar om anställningar som kräver ramutökning. 

5.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar om centrala frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och anställda. Kommunstyrelsen har till 
uppgift att utforma övergripande riktlinjer för kommunens löne- och 
personalpolitik. 

Kommunstyrelsen ska verka och svara för utveckling i personalpolitiska 
frågor. 

Kommunstyrelsen ska avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, 
avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och anställda. 

Kommunstyrelsen beslutar om kollektivavtal inklusive 
revisionsförhandlingar. 

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. Stridsåtgärder 
2. uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter 
3. Kommunstyrelsen beslutar om anställning av kommunchef 
4. Kommunstyrelsen beslutar om anställning/entledigande av 

förvaltningschef 
5. Kommunstyrelsen beslutar om visstidsförordnande av 

förvaltningschefer i varje enskilt fall 
 

Vid tillsättning av förvaltningschef eller motsvarande ingår ordföranden i 
kommunstyrelsen, oppositionsråd och ordföranden i ifrågavarande nämnd i 
en särskild rekryteringsgrupp. 

Kommunstyrelsen beslutar i frågor om bisysslor. 

Kommunstyrelsen beslutar om tjänstledighet som utöver lagstadgad eller 
avtalsmässig rättighet beräknas omfatta eller omfattar längre tid än 6 
månader. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

15(19) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 202 
 
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 Kommunstyrelsen 2021-11-24 § 232 
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 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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Kommunstyrelsen 29(39)

PROTOKOLL
2021-11-24

Ks § 232

Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med
idrottshall, slöjdsalar och hemkunskapssal
DnrKSFD2017/87

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-l 0-28 §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 Holmen (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 Holmens (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 Holmen (L) begär votering.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller
ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Åsa Holmens (L) m.fl.
yrkande röstar Nej.

Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 ja-röster och 8 nej-röster,
vilket iimebär att förslaget om bifall till motionen vinner kommunstyrelsens
bifall. För att se hiy ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 232).

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

3^
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Kommunstyrelsen 30(39)

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

Ordförandes signatur

%*
(1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

12(22)

PROTOKOLL
2021-11-17

KsAu § 270

Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med
idrottshall, slöjdsalar och hemkunskapssal
DnrKSFD2017/87

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 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.
Annica vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C) mot
Roger Nielsens (M) yrkande under proposition och finner att ordförandes
yrkande bif allés.

Roger Nielsen (M) begär votering.

Voteringsordning
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Roger
Nielsens (M) yrkande röstar Nej.

Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 3 ja-röster och 2 nej -
röster vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. För att se hur
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 270)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras: Akten, Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

^
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden 16(29)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-10-28

Bin § 138

Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med
idrottshall, slöjdsalar och hemkunskapssal
Dnr BIND 2017/28
DnrKSFD2017/87

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;
• att en projektering påbörjas utifrån bildningsnämndens beslut om

tillbyggnad av Tingdalskolan.

Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-10-13 § 98
Tjänsteskri velse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17

Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med idrottshall,
slöjdsalar och hemkunskapssal

Yrkande

Bodil Hellberg (L) yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad med hänvisning till tjänstesfcrivelsen.

Proposition
Ordförande ställer Bodil Hellbergs (L) yrkande mot eget yrkande under
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles.

Bodil Hellberg (L) begär votering.

Voteringsordning
Bildningsnämnden godkänner följande voteringsordning.
Dem som bifaller ordförandes yrkande om att anse motionen besvarad röstar Ja,
och den som bifaller Bodil Hellbergs (L) yrkande om bifall till motionen röstar
Nej.

Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 ja-röster, 3 nej-röster och
l som avstår ifrån att delta i beslutet, vilket innebär att ordförandes yrkande
bifalles. För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 138).

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

^
(2) Justerandes signatur

^
Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden 17(29)

PROTOKOLL
2021-10-28

Bin § 138, forts.

Bildningsnämndens beslut
Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

^a^-
(2) Justerandés signatur

'"^w
Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

Dnr BIND 2017/87 

Kommunfullmäktige 
 
Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med 
idrottshall, slöjdsalar och hemkunskapssal 
Dnr BiND 2017/28 
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; 

• att en projektering påbörjas utifrån bildningsnämndens beslut om 
tillbyggnad av Tingdalskolan. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17 
Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med idrottshall, 
slöjdsalar och hemkunskapssal 
 
Ärendet 
Liberalerna inkom med en motion 2017-03-02 gällande Tingdalskolans framtid 
som en fullvärdig F-6 skola med idrottshall, slöjdsalar och hemkunskapssal. 
 
Arbetet med att ta fram en långsiktig planering pågår kontinuerligt. En viktig del i 
detta arbete är aktuella befolkningsprognoser för kommunen. Dessa bryts sedan 
ner i delområdesprognoser som med större träffsäkerhet visar på respektive 
områdes befolkningsutveckling. Andra viktiga delar i utredningsarbetet är 
lokalernas volymkapacitet, lokalernas utformning och lokalernas status. Under 
hösten 2021 kommer kommunen att genomföra en inventering av skolorna i 
Åstorp i form av en kapacitetsutredning. Det innebär att upphandlad konsult tittar 
på hur många elever som respektive skola kan ta emot i nuvarande lokaler. Sedan 
kommer kapacitet kopplas ihop med befolkningsprognosen. Därefter är det möjligt 
att göra en vederbörlig bedömning om det finns behov av en nybyggnation eller en 
tillbyggnation. 
 
Sedan aktuell motion lämnades in har en arbetsgrupp inom bildningsnämnden 
bildats med fokus på lokalutveckling. I detta arbete har det tagits fram en 
prioriteringsordning av vilka lokaler som behöver hanteras först utifrån aktuella 
förutsättningar och behov i kommunen. Tingdalskolan ligger högt på denna lista 
och arbete pågår i dagsläget med att identifiera och säkerställa skolans 
pedagogiska och personella behov vad det gäller lokaler och lokalernas 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

Dnr BIND 2017/87 

utformning. Bildningsförvaltningen avvaktar aktuell delområdesprognos för att 
kunna göra en bedömning på volymerna framgent. En beställning till BFAB 
kommer att lämnas in i september månad 2021, i syfte att få en utredning gällande 
möjligheter att göra en ny- om eller tillbyggnad för en kapacitet på 450-550 
elever.  
 
Vid årsskiftet 2021/2022 kommer den nya idrottshallen att stå klar. I inventeringen 
av lokalbehov kommer det också att utredas behov av hemkunskapssal och 
slöjdsalar. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
☒ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka barn 
☐Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte påverka barn. 
 
Annika Hoppe 
 
Expedieras till: 
Akten 
Bildningsnämnden  
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

16(19) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 203 
 
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 Kommunstyrelsen 2021-11-24 § 233 
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) 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 

LNTH
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 31(39)

PROTOKOLL
2021-11-24

Ks § 233

Motion (SD) - Björnekullaskolans framtid
Dnr KSFD 2020/255

Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom med en motion 2020-08-10 gällande
Bjömekullaskolans 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-l 0-28 § 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 Holmen (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 Holmen (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.

i
Ordförandes signatur

^r
(1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 32(39)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-11-24

Ks § 233, forts

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott
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PROTOKOLL
2021-11-17

KsAu § 271

Motion (SD) - Björnekullaskolans framtid
Dnr KSFD 2020/255

Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom med en motion 2020-08-10 gällande
Björnekullaskolajns 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 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.

RolfLundqvist (SD) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande mot RolfLundqvists (SD) yrkande om bifall
till motionen under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles.

RolfLundqvist (SD) begär votering.

Voteringsordning
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Rolf
Lundqvists (SD) yrkande röstar Nej.

Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 2 ja-röster och 3 nej -
röster vilket innebär att Rolf Lundqvists (SD) yrkande bifalles. För att se hur
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 271).

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden 20(29)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-10-28

Bin § 140

Motion (SD) - Björnekullaskolans framtid
Dnr BiND 2020/122
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
Beslut från BinAu 2021-l O-13 § 100
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17

Motion från Anton Holmberg (SD), Hampus Svensson (SD), Richard Mattsson
(SD) och Anneli Servin (SD)

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Bodil Hellberg (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande lägger eget yrkande, med bifallsyrkande från Bodil Hellberg (L),
under proposition och finner att detta bifalles.

Bildningsnämndens beslut
Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

1_

Ordförandes signatur

^^
^-

(1) Justerandes signatur
z,

(2) Ju^ter^id^s signatur Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

Dnr BIND 2020/122 

Kommunfullmäktige 
 
Motion (SD) - Björnekullaskolans framtid  
Dnr BiND 2020/122 
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 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17 
Motion från Anton Holmberg (SD), Hampus Svensson (SD), Richard Mattsson 
(SD) och Anneli Servin (SD) 
 
Ärendet 
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.  
 
Arbetet med att ta fram en långsiktig planering pågår kontinuerligt. En viktig del i 
detta arbete är aktuella befolkningsprognoser för kommunen. Dessa bryts sedan 
ner i delområdesprognoser som med större träffsäkerhet visar på respektive 
områdes befolkningsutveckling. Andra viktiga delar i utredningsarbetet är 
lokalernas volymkapacitet, lokalernas utformning och lokalernas status. Under 
hösten 2021 kommer kommunen att genomföra en inventering av skolorna i 
Åstorp i form av en kapacitetsutredning. Det innebär att upphandlad konsult tittar 
på hur många elever som respektive skola kan ta emot i nuvarande lokaler. Sedan 
kommer kapacitet kopplas ihop med befolkningsprognosen. Därefter är det möjligt 
att göra en vederbörlig bedömning om det finns behov av en nybyggnation, 
tillbyggnation eller eventuell omstrukturering av lokaler inom befintlig byggnad. 
 
När det gäller Björnekullaskolans framtid finns det också behov av att ta hänsyn 
till skolans geografiska placering och dess närhet till järnvägen, vid en eventuell 
nybyggnation eller ombyggnation. 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

Dnr BIND 2020/122 

Sedan aktuell motion lämnades in har en arbetsgrupp inom bildningsnämnden 
bildats med fokus på lokalutveckling. I detta arbete har det tagits fram en 
prioriteringsordning av vilka lokaler som behöver hanteras först utifrån aktuella 
förutsättningar och behov i kommunen.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
☒ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka barn 
☐Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte påverka barn. 
 
Annika Hoppe 
 
Expedieras till: 
Akten 
Bildningsnämnden  
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 204 
 
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 Kommunstyrelsen 2021-11-24 § 234 
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 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LNTH
Start av ärende
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Kommunstyrelsen 33(39)

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 modem 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 Holmen (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 Holmen (L), Jan Hennicks (-) och Roger
Nielsen (M) under proposition och filmer att Peter Lindbergs (SD) m.fl.
yrkande bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

L
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 34(39)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-11-24

Ks § 234, forts

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för ordförandes
yrkande.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
2021-11-17

KsAu § 272

Motion från Anton Holmberg (SD), Marcus Möller (SD), Rickard Olsson
(SD), Hampus Svensson (SD), Carola Ohrn (SD) och Annelie Servin (SD) -
Framtid for 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 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.

RolfLundqvist (SD) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande mot RolfLundqvists (SD) yrkande om bifall
till motionen under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles.

RolfLundqvist (SD) begär votering.

Voteringsordning
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Rolf
Lundqvists (SD) yrkande röstar Nej.

Votering genomförs med upprop och utfaller med 2 Ja-röster, 2 Nej-röster och
en som avstår ifrån att delta i omröstningen, vilket innebär att ordförandes
utslagsröst avgör voteringen genom bifall till ordförandes yrkande. För att se
hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 272).

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-11-17

KsAu § 272, forts

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur
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Bildningsnämnden 18(29)

PROTOKOLL
2021-10-28

Bin § 139

Motion (SD) - Framtid for en ny modern och funktionsduglig Tingdalsskola
DnrBiND2021/123
Dnr KSFD 2019/53

Sammanfattning
Sverigedemoh-aterna inkom med en motion 2019-02-20 gällande behov och
möjligheter att bygga en ny modem 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
Beslut från BinAu 2021-10-13 § 99
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17
Motion (SD) - Framtid för en ny modern och funktionsduglig Tingdalsskola

Yrkande

Bodil Hellberg (L) yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Proposition
Ordförande ställer Bodil Hellbergs (L) yrkande mot eget yrkande under
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles.

Bodil Hellberg (L) begär votering.

Voteringsordning
Bildningsnämnden godkänner följande voteringsordning.
Dem som bifaller ordförandes yrkande om att anse motionen besvarad röstar Ja,
och den som bifaller Bodil Hellbergs (L) yrkande om bifall till motionen röstar

Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 ja-röster och 4 nej-röster,
vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. För att se hur ledamöterna
röstat, se omröstningsbilaga (§ 139).
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Bildningsnämnden 19(29)

PROTOKOLL
2021-10-28

Bin § 139, forts.

Bildningsnämndens beslut
Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

J_

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur (2)Just

"2^
Utdragsbestyrkande







Bildningsförvaltningen 
Förvaltningskontor 
 
 
 
Annika Hoppe 
Förvaltningschef 
042 – 641 50 
Annika.hoppe@astorp.se 
 

 
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 

Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

Sida 1 av 2 
2021-09-17  

Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

Dnr BIND 2021/66 

Kommunfullmäktige 
 
Motion (SD) - Framtid för en ny modern och funktionsduglig Tingdalsskola 
Dnr BiND 2021/123 
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 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17 
Motion (SD) - Framtid för en ny modern och funktionsduglig Tingdalsskola 
 
Ärendet 
Sverigedemokraterna inkom med en motion 2019-02-20 gällande Tingdalskolans 
framtid som en modern och funktionsduglig skola. Sverigedemokraterna yrkar att 
kommunen gör beräkningar på kostnaderna för en Tingdalskola med elevvolymer 
på 600, 700 och 800 elever. Sverigedemokraterna yrkar också på att förändringar i 
demografin tas i beaktande och att en utredning av Tingdalskolans framtida 
lokalbehov och storlek utreds. 
 
Arbetet med att ta fram en långsiktig planering pågår kontinuerligt. En viktig del i 
detta arbete är aktuella befolkningsprognoser för kommunen. Dessa bryts sedan 
ner i delområdesprognoser som med större träffsäkerhet visar på respektive 
områdes befolkningsutveckling. Andra viktiga delar i utredningsarbetet är 
lokalernas volymkapacitet, lokalernas utformning och lokalernas status. Under 
hösten 2021 kommer kommunen att genomföra en inventering av skolorna i 
Åstorp i form av en kapacitetsutredning. Det innebär att upphandlad konsult tittar 
på hur många elever som respektive skola kan ta emot i nuvarande lokaler. Sedan 
kommer kapacitet kopplas ihop med befolkningsprognosen. Därefter är det möjligt 
att göra en vederbörlig bedömning om det finns behov av en nybyggnation eller en 
tillbyggnation. 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 

Dnr BIND 2021/66 

Sedan aktuell motion lämnades in har en arbetsgrupp inom bildningsnämnden 
bildats med fokus på lokalutveckling. I detta arbete har det tagits fram en 
prioriteringsordning av vilka lokaler som behöver hanteras först utifrån aktuella 
förutsättningar och behov i kommunen. Tingdalskolan ligger högt på denna lista 
och arbete pågår i dagsläget med att identifiera och säkerställa skolans 
pedagogiska och personella behov vad det gäller lokaler och lokalernas 
utformning. Bildningsförvaltningen avvaktar aktuell delområdesprognos för att 
kunna göra en bedömning på volymerna framgent. En beställning till BFAB 
kommer att lämnas in i september månad 2021, i syfte att få en utredning gällande 
möjligheter att göra en ny- om eller tillbyggnad för en kapacitet på 450-550 
elever. Enligt den senaste befolkningsprognosen behöver inte skolan ha en 
kapacitet på 600, 700 eller 800 elever 
 
Beaktande av barnperspektivet 
☒ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka barn 
☐Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte påverka barn. 
 
Annika Hoppe 
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