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KOMMUNSTYRELSEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-01-07 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, klockan, 18:00 – 21:41 
Ajournering 19:42 – 20:02, 20:18 – 20:22 
 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Amer Lukac, nämndsekreterare 
Jonas Jönsson, kommunchef 
Anna Falkenstam, ekonomichef, § 3 (Digitalt) 
 

 

Övriga 
deltagare 

Gustaf Ljungquist, kommunansvarig IP-only, § 2 (Digitalt)  

Plats och tid för 
justering 

Stationshuset, måndagen den 11 januari klockan 16:00. 

   
 
 
   

Sekreterare Amer Lukac 
  
 
 
   

Ordförande Ronny Sandberg (S)  
   
 
   

    
(1) Justerande Mikael Mårtensson (S)  

  
 
 

 

   
(2) Justerande Rolf Lundqvist (SD)  
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 8A § 8B 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) ---        

SD         
Maria Gottschalk (-) X X  X   X  

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

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

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

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

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

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

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

Totalt 13 13 7 6  5 6 2 
 

Votering 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

3(34) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-01-07 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 9 § 13 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) ---        

SD         
Maria Gottschalk (-) X X X   X   

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

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

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

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

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

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

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

Totalt 13 13 6 5 2 6 7  
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 15  

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) ---        

SD         
Maria Gottschalk (-) X X  X     

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

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

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

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

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

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

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

Totalt 13 13 7 6     
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Ks § 1  Godkännande av dagordning ........................................................................6 
Ks § 2  Information från IP Only om bredbandsutbyggnaden i Åstorp ....................7 
Ks § 3  Ekonomisk månadsuppföljning 2020 – november .......................................8 
Ks § 4  Kommunchefen informerar ...........................................................................9 
Ks § 5  Val till arbetsutskottet .................................................................................10 
Ks § 6  Reglemente för Socialnämnden ..................................................................11 
Ks § 7  Reglemente för Bygg- och miljönämnden ..................................................12 
Ks § 8  Motion från (M) och (KD) - Ytterligare krav vid beviljande av ekonomiskt 

bistånd samt framtagande av handlingsplan ..............................................14 
Ks § 9  Medborgarlöfte polisen och Åstorps kommun 2021 ..................................16 
Ks § 10  Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 2021 ...................................18 
Ks § 11  Borgensram för kommunala aktiebolagen från och med 1 januari 2021 ..19 
Ks § 12  Motion (SD) - Omorganisera bort kultur- och fritidsnämnden .................21 
Ks § 13  Motion (SD) Kommunalt ställningstagande för vilda djur på cirkusar ....23 
Ks § 14  Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Axelsson (L) - Gör översyn av 

luftkonditioneringen i våra äldreboenden och trygghetsboenden..............25 
Ks § 15  Prissättning, villatomter söder om Boulevarden Kvidinge .......................27 
Ks § 16  Anmälningsärenden ..................................................................................29 
Ks § 17  Delegationsärenden ...................................................................................30 
Ks § 18  Information från Familjen Helsingborg ....................................................31 
Ks § 19  Övriga ärenden – Väckt ärende av Anton Holmberg (SD) om Covid-19-

Vaccinationer .............................................................................................33 
Förteckning över protokollsbilagor .........................................................................34 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 1 
 
Godkännande av dagordning 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att följande ärenden utgår: 

• Frågestund för allmänheten (skriftligt), då det inte inkommit några frågor 
till kommunen 

• Ekonomisk information 
 
Paul Ericssons (M) väcker ett övrigt ärende om ”trygghetsmätningen”. 
 
Anton Holmberg (SD) väcker ett övrigt ärende om ”Covid-19-Vaccinationer”. 
 
Proposition 
Ordförande ställer samtliga yrkanden under proposition och finner att dessa 
bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med dessa justeringar. 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 2 
 
Information från IP Only om bredbandsutbyggnaden i Åstorp 
Dnr KSFD 2020/414 
 
Sammanfattning 
Efter beslut i arbetsutskottet har Gustaf Ljungquist, kommunansvarig på IP-
only, bjudits in för att informera om bredbandsutbyggnaden i Åstorps kommun. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 3 
 
Ekonomisk månadsuppföljning 2020 – november 
Dnr KSFD 2020/89 
 
Sammanfattning 
Efter november månad konstateras att verksamheternas nettokostnader för 
perioden ligger något lägre än förbrukningen av budget. Bedömd årsprognos 
efter november månad 2020 uppgår till 68,8 mkr, vilket är 47,8 mkr bättre än 
budget. 52% av investeringsbudgeten har förbrukats och genomförandegraden 
vid årsskiftet bedöms uppgå till ca 75%.  
 
Kommunstyrelsen begärde en förklaring av bildningsnämnden avseende sin 
prognos 2020-11-25. Bildningsnämnden har besvarat kommunstyrelsen (2020-
12-16 § 165).  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-12-15 
Månadsuppföljning november 2020 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef BIN 
Protokoll från Bildningsnämnden 2020-12-16 § 165 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter 
november månad 2020. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att dessa bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter november månad 2020. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 4 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2020/8 
 
Sammanfattning 
Jonas Jönsson, kommunchef, informerar om: 

• Beskrivning av verksamheten under jul- och nyårsledigheten 
• Covid i Sverige, regionen, och kommunen 
• Rekryteringar 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 5 
 
Val till arbetsutskottet  
Dnr KSFD 2020/10 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att förrätta fyllnadsval för en ersättarplats i 
arbetsutskottet då Reino Persson (S) avsagt sig sin plats.  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att utse Lennart Frediksson (S) till ersättare i 
arbetsutskottet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Lennart Fredriksson (S) utses till ersättare i arbetsutskottet. 
 
Expedieras 
Akten 
HR-Servicecenter 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 6 
 
Reglemente för Socialnämnden  
Dnr KSFD 2020/387 
 
Sammanfattning 
I dagsläget ansvarar socialnämnden för handläggning och tillsyn enligt 
alkohollagen medan motsvarande ansvar för tobak är organiseras under bygg- 
och miljönämnden. Lagstiftningen kring alkohol och tobak är snarlika och 
förvaltningarna anser att det finns samordningsvinster med att en snarlik 
lagstiftning ligger under en och samma nämnds ansvarsområde. Det är 
kommunfullmäktige som beslutar om nämndernas verksamhetsformer och 
ansvar. I alkohollagen pekas "kommunen" ut som tillståndsgivande myndighet. 
Då ingen nämnd är utpekad i lag att handha denna fråga, ligger det på 
kommunfullmäktige att fördela ansvaret i reglementet.  
 
Socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en dialog 
gällande ansvarsfördelningen och föreslår att ansvaret enligt båda 
lagstiftningarna organiseras hos bygg- och miljönämnden 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-02 § 310 
Protokoll från Socialnämnden 2020-11-19 § 109 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 2020-10-05  
Förslag om ändring i socialnämndens reglemente 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
reglemente för Socialnämnden, samt att förändringarna börjar gälla från och 
med 2021-03-01. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsen föreslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
reglemente för Socialnämnden, samt att förändringarna börjar gälla från och 
med 2021-03-01. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 7 
 
Reglemente för Bygg- och miljönämnden 
Dnr KSFD 2020/384 
 
Sammanfattning 
Ett ändringsförslag av bygg- och miljönämndens reglemente har tagits fram och 
innehåller följande förslag till ändringar: 

• bygg- och miljönämnden ges delegation att besluta i ärenden enligt 
Alkohollag (2010:1622) 

• bygg- och miljönämnden ges delegation att besluta i ärenden med 
fastigheter som bedöms ovårdade avseende vegetation enligt lag 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning (gaturenhållningslagen) 

• nuvarande delegation avseende fastighetsbildningslag (1970:988) tas 
bort 

• nuvarande delegation avseende anläggningslag (1973:1149) tas bort 
• nuvarande delegation avseende lag (1987:11) om 

exploateringssamverkan tas bort 
Utöver ovan föreslagna åtgärder föreslås vissa förtydliganden avseende ärenden 
från Lantmäteriet, förtydliganden kring vissa fall där ledamot i utskott avsäger 
sig sitt uppdrag under sittande mandatperiod samt mindre revidering av 
textinnehållet.   
 
Föreslagna ändringar att införa i det nya reglementet har grön textfärg i 
ändringsförslaget. Föreslagna ändringar att utgå från det nuvarande reglementet 
och ej fastställas i det nya har i ändringsförslaget röd textfärg.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-02 § 311 
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2020-11-16 § 134 
Tjänsteskrivelse, Gustaf Classon, 2020-10-26 
Ändringsförslag till nytt reglemente för bygg- och miljönämnden 
Version Nytt reglemente för BMN 
Åstorps kommuns avgifter avseende alkoholtillstånd och tillsyn, 2014-06-23 
Taxa för hantering av ovårdade tomter och häckar, 2018-06-25 
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
Alkohollag (2010:1622) 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till reglemente för Bygg- och miljönämnden, samt att 
förändringarna börjar gälla från och med 2021-03-01. 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 7, forts 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
reglemente för Bygg- och miljönämnden, samt att förändringarna börjar gälla 
från och med 2021-03-01. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 8 
 
Motion från (M) och (KD) - Ytterligare krav vid beviljande av ekonomiskt 
bistånd samt framtagande av handlingsplan 
Dnr KSFD 2020/70 
 
Sammanfattning 
Motion har inkommit från Wiveca Andreasson (M) och Hans Sundström (KD) i 
vilken de föreslår att: 

•  Att ta fram krav på aktiviteter och motprestationer som skulle vara 
lämpliga då man uppbär ekonomiskt bistånd i Åstorp 

• Att ta fram en handlingsplan för att bryta den accelererande trenden vad 
gäller ekonomiskt bistånd, och då inte bara inom socialförvaltningen 
utan ur ett kommunalt helhetsperspektiv 

• Att ta fram en finansiering för att verkställa ovan två yrkanden 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott § 2020-12-02 § 313 
Protokoll från Socialnämnden 2020-11-19 § 103 
Tjänsteskrivelse från Sanna Löf, verksamhetschef Myndighet, 2020-09-23 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-02-24 § 46 
Motion (M) (KD) om krav vid beviljande av ekonomiskt bistånd & 
framtagande av handlingen  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Paul Ericsson (M) yrkar på att återremittera ärendet. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar i första hand bifall till Paul Ericssons (M) 
återremissyrkande till motionen och i andra hand yrkar bifall till motionen.  
 
Anton Holmberg (SD) avstår ifrån att delta i beslut.  
 
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) återremissyrkande och i 
andra hand bifall till motionen. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) återremissyrkande och i 
andra hand i bifall till motionen.  
 
Paul Ericsson (M) yrkar i andra hand bifall till motionen. 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 8, forts 
Proposition 
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) återremissyrkande med bifallsyrkande 
från Nils-Göran Nilsson (KD), Maria Gottschalk (-) och Åsa Holmén (L) mot 
att avgöra ärendet på sammanträdet under proposition och finner att ärendet ska 
avgöras på sammanträdet. 
 
Paul Ericsson (M) begär votering. 
 
Voteringsordning - § 8A 
Den som anser att ärendet ska avgöras på sammanträdet röstar Ja och den som 
yrkar bifall till Paul Ericssons (M) återremiss röstar Nej.  
 
Votering - § 8A 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 7 Ja-röster och 6 Nej-
röster, vilket innebär att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 8 A).  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Nils-Göran Nilssons (KD) yrkande om 
bifall till motionen med bifallsyrkanden från Maria Gottschalk (-), Åsa Holmén 
(L) och Paul Ericsson (M) under proposition och finner att ordförandes yrkande 
bifalles. 
 
Paul Ericsson (M) begär votering. 
 
Voteringsordning – § 8B 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Nils-Göran 
Nilssons (KD) m.fl. yrkande röstar Nej. 
 
Votering – § 8B 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 Ja-röster och 6 Nej-
röster och 2 som avstår ifrån att delta, vilket innebär att Nils-Göran Nilssons 
(KD) m.fl. yrkande bifalles. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 8B).  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

 
Ks § 9 
 
Medborgarlöfte polisen och Åstorps kommun 2021 
Dnr KSFD 2020/404 
 
Sammanfattning 
Inom LPO Klippan och Åstorps kommun genomförs i respektive organisation 
ett brottsförebyggande arbete. En nyckelfaktor i detta arbete är att kommunen 
och lokalpolisen samverkar och är lyhörda inför invånarnas upplevelser och 
önskemål. Som ett led i att kommunicera denna samverkan och att säkra en 
gemensam inriktning på arbetet som grundar sig i medborgarnas upplevelse kan 
organisationerna avge ett medborgarlöfte. Lokalpolisen och Åstorps kommun 
har avgett medborgarlöften sedan några år tillbaka, och föreslås göra så även år 
2021. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott § 2020-12-16 § 320 
Tjänsteskrivelse från Mari Mikaelsson, Kris- och säkerhetssamordnare, 2020-
12-09 
Förslag till medborgarlöfte 2021 
Utvärdering medborgarlöfte 2020 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna förslag till medborgarlöfte 2021.   
 
Anton Holmberg (SD) avstår ifrån att delta i beslut. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Paul Ericsson (M) yrkar I första hand på återremiss där man får 
trygghetsenkäten presenterad av polisen eller annan lämplig funktion, samt att 
Åstorps åtaganden i medborgarlöftet tydligare preciseras, och i andra hand 
yrkar Paul Ericsson (M) avslag på medborgarlöftet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer återremissyrkandet mot att avgöra ärendet på sammanträdet 
under proposition och finner att det ska avgöras på sammanträdet.  
 
Paul Ericsson (M) begär votering 
 
Voteringsordning 
Den som anser att ärendet ska avgöras på sammanträdet röstar Ja och den som 
bifaller Paul Ericssons (M) återremissyrkande röstar Nej. 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

17(34) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 9, forts 
 
Votering § 9 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 Ja-röster, 5 Nej-röster, 
och 2 som avstår från att delta i beslut, vilket innebär att ärendet ska avgöras på 
sammanträdet. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 9). 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Paul Ericssons (M) avslagsyrkande och 
finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till medborgarlöfte 2021.   
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig mot beslutet skriftligen (se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet).  
 
Expediering 
Akten 
Kris- och säkerhetssamordnare 
LPO Klippan 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 10 
 
Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 2021 
Dnr KSFD 2020/392 
 
Sammanfattning 
Miljöstrategiskt arbete innebär att långsiktigt arbeta för en hållbar livsmiljö för 
människor, djur och natur genom till exempel miljöövervakning, samordning 
av och deltagande i naturvårdande och miljöskyddande projekt, följa upp 
miljömålsarbetet och bidra till kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning om 
miljötillståndet i kommunen både internt och externt.  
I Åstorps kommun finns inför år 2021 en halvtidstjänst avsatt för 
miljöstrategiskt arbete vilket innebär 500 arbetstimmar. Tjänsten är placerad på 
miljökontoret under Samhällsbyggnadsförvaltningen, där den andra halvan av 
tjänsten utgörs av en miljöinspektörstjänst. Det planerade arbetet presenteras i 
en verksamhetsplan som antas av Kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Petra Johansson, daterad 2020-11-27 
Miljöstrategiskt arbete – förslag till verksamhetsplan, dnr BMN-2020-451-5 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anta förslag till verksamhetsplan för det 
miljöstrategiska arbetet under 2021.  
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Nils-Göran Nilsson 
(KD) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till verksamhetsplan för det miljöstrategiska 
arbetet under 2021. 
 
Expedieras 
Akten 
Miljöstrateg 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 11 
 
Borgensram för kommunala aktiebolagen från och med 1 januari 2021 
Dnr KSFD 2020/347 
 
Sammanfattning 
November 2020 har Björnekulla Fastighets AB kommunal borgen om 
386 421 000 kr och AB Kvidingebyggen en kommunalborgen om 120 200 000 
kr. Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 506 621 000 kr. 
Bakomliggande lån är uteslutande till Kommuninvest.  
 
Ekonomiavdelningen har haft kontakt med de helägda kommunala bolagen 
angående behov av borgensram för det kommande året, 2021. Björnekulla 
Fastighets AB har i samband med detta anhållit om en utökad ram på 122,6 
miljoner kronor (mkr), varav 7,6 mkr avser upplösning av nuvarande 
internbankslån, vilket inte påverkar koncernens belåning. AB Kvidingebyggen 
har anhållit om en utökad ram om 72,0 mkr, varav 62,0 mkr avser upplösning 
av nuvarande internbankslån, vilket inte påverkar koncernens belåning. 
Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 701 221 000 kr 
 
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” 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-16 § 321 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-16 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta 

• att såsom för egen skuld ingå ny borgen för Björnekulla Fastighets AB:s 
låneförpliktelser upp till 122 600 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Därmed blir det totalt högsta lånebeloppet 509 021 000 kr. 

• att såsom för egen skuld ingå ny borgen för AB Kvidingebyggens 
låneförpliktelser upp till 72 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Därmed blir det totalt högsta lånebeloppet 192 200 000 kr. 

 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 11, forts 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• att såsom för egen skuld ingå ny borgen för Björnekulla Fastighets AB:s 
låneförpliktelser upp till 122 600 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Därmed blir det totalt högsta lånebeloppet 509 021 000 kr. 

• att såsom för egen skuld ingå ny borgen för AB Kvidingebyggens 
låneförpliktelser upp till 72 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Därmed blir det totalt högsta lånebeloppet 192 200 000 kr. 

 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 12 
 
Motion (SD) - Omorganisera bort kultur- och fritidsnämnden 
Dnr KSFD 2020/268 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna väckte en motion på kommunfullmäktige den 31 augusti 
2020 om att organisera bort kultur- och fritidsnämnden. I Motionen framförs 
att: 
Sverigedemokraterna är positiva till en slimmad politisk organisation. 
Arbetsbördan inom kultur- och fritidsnämnden är långt ifrån betungande. 
Väldigt korta dagordningar som främst innehåller informationsärenden. SD-
Åstorp menar att man slösar med skattemedel för politiska arovden, arbetstid 
för tjänstemän. Deras arbetstid hade kunnat användas bättre. Stora delar inom 
nämnden gäller kulturskolan och det är SD-Åstorps mening att följande samt 
snarlika delar ska ligga under Bildningsnämnden med både kunskap och 
verkliga resurser. Fritid och andra olika tjänster, som redan utförs av 
KSF/Tekniska kontoret, kan organiseras in i kommunstyrelseförvaltningen.  
På följande sätt kan Åstorps kommun både ta hänsyn till och något förbättra 
den ekonomiska situationen, bejaka både personal samt verksamhet, minska 
arvoden och den politiska organisationen samt samtidigt inte skära ner bland 
våra kultur- och föreningsorienterade områden. 
Sverigedemokraterna Åstorp yrkar på: 
Att omorganisera bort Kultur- och fritidsnämnden så snart som möjligt eller 
senast vid start av nästa mandatperiod där skolrelaterade funktioner flyttas till 
bildningsförvaltningen och fritid samt övriga väsentliga tjänster till tekniska 
kontoret. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-11-24 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad samt att hänskjuta frågan till Arvodes- och organisationsgruppen. 
 
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till motionen. 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till motionen. 
Jan Hennicks (-) yrkar bifall till motionen. 
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till motionen. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Johan Bergqvist (V) yrkar bifall till ordförandes yrkande.  
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 12, forts 
Martin Sjöström (M) yrkar bifall till motionen. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C), 
Johan Bergqvist (V) och Mikael Mårtensson (S) mot Anton Holmbergs (SD) 
yrkande om bifall till motionen med bifallsyrkande från Paul Ericsson (M), Jan 
Hennicks (-), Maria Gottschalk (-), Åsa Holmén (L), Martin Sjöström (M) och 
Nils-Göran Nilsson (KD) under proposition och finner att Anton Holmbergs 
(SD) m.fl. yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot 
beslutet till förmån för ordförandes yrkande. 
 
Expedieras:  
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 13 
 
Motion (SD) Kommunalt ställningstagande för vilda djur på cirkusar 
Dnr KSFD 2020/266 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD), Peter Lindberg (SD), Marcus Möller (SD) och Carola 
Öhrn (SD) lämnade in en motion i augusti 2020 om att Åstorps kommun ska ta 
ett ställningstagande mot vilda djur på cirkusar. 
SD-Åstorp är av uppfattningen att det ska vara förbjudet av icke-domesticerade 
djur på cirkus. SD-Åstorp anser att det är bra att kommunen främst nekar 
cirkusar och hänvisar till privat mark, men SD-Åstorp vill gå ännu längre och 
införa klara direktiv och ett policydokument som säger att Åstorps kommun 
inte upplåter mark till cirkusar med dresserade vilda djur. 
Sverigedemokraterna yrkar på: 
Att Åstorps kommun inför och verkställer ett policydokument som förtäljer att 
kommunen ska neka samtliga cirkusar med icke-domesticerade djur att upplåta 
kommunal mark. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-12-08 
Motion (SD) Kommunalt ställningstagande för vilda djur på cirkusar 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-08-31, § 127 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till motionen. 
Martin Sjöström yrkar bifall till motionen. 
Jan Hennicks (-) yrkar bifall till motionen.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Anton Holmbergs (SD) yrkande med 
bifallsyrkande från Martin Sjöström och Jan Hennicks (-) under proposition och 
finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Anton Holmberg (SD) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller motionen 
röstar Nej.  
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 Ja-röster och 7 nej-röster 
vilket innebär att Anton Holmbergs (SD) m.fl. yrkande bifalles. För att se hur 
ledamöterna röstat se omröstningsbilaga (§ 13). 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 13, forts 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot 
beslutet till förmån för ordförandes yrkande. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 14 
 
Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Axelsson (L) - Gör översyn av 
luftkonditioneringen i våra äldreboenden och trygghetsboenden 
Dnr KSFD 2018/281 
 
Sammanfattning 
Liberalerna väckte en motion i kommunfullmäktige 2018-09-11. I motionen 
framgår följande: Årets sommarmånader har varit ovanligt varma och 
temperaturer över 25 grader har varit mer regel än undantag. Värmen går in i 
husen och gör innertemperaturen hög.  
Det brister i luftkonditioneringssystemen på våra äldreboenden och 
trygghetsboenden. Då lägenheterna är små och oftast har fönster bara på en sida 
av byggnaden så går det inte att öppna tvärdrag och på så sätt ventilera 
lägenheten. Därför måste det finnas väl fungerande luftkonditionering. Boende 
i våra äldreboenden och trygghetsboende är gamla och sköra och klarar värmen 
sämre än yngre och friska. 
Boenden med undermålig ventilation har inte ens fläktar att ta till utan som 
anhörig rekommenderas du att själv skaffa fläkt till din anhöriges lägenhet. 
Personalen måste jobba på i värmen, se till och kontrollera att den boende får i 
sig vätska och försöka i övrigt hjälpa dem att svalka sig i värmen. Liberalerna 
yrkar att en översyn av äldreboendenas och trygghetsboendenas 
luftkonditionering snarast görs och att undermåliga luftkonditioneringssystem 
åtgärdas så att det även i extrema väderförhållanden är bra innertemperatur. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Socialnämnden 2020-11-19 § 104 
Tjänsteskrivelse från Gun Bylund, daterad 2020-09-22  
Skrivelse från Mikael Fors, VD för Björnekulla fastighets AB 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2018-09-24 
Tjänsteskrivelse från Jesper Hansen, servicechef 
Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Axelsson (L) 
 
Yrkanden 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till motionen.  
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till motionen. 
Martin Sjöström (M) yrkar bifall till motionen. 
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till motionen. 
Jan Hennicks (-) yrkar bifall till motionen. 
 
Anton Holmberg (SD) avstår ifrån att delta i beslut.  
 
Ordförande yrkar på att återremittera ärendet för att tydliggöra svaret från 
Socialnämnden samt en motivering till förslag till beslut. 
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

 
Ks § 14, forts 
Proposition 
Ordförande ställer eget återremissyrkande med bifallsyrkande från Annica Vink 
(C) och Nils-Göran Nilsson (KD) mot att avgöra ärendet på sammanträdet 
under proposition och finner att återremissyrkandet bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till socialnämnden för att få ett 
tydliggörande i svaret samt en motivering till förslag till beslut. 
 
Expedieras 
Akten 
Socialnämnden 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 15 
 
Prissättning, villatomter söder om Boulevarden Kvidinge 
Dnr KSFD 2020/308 
 
Sammanfattning 
Efterfrågan på villatomter i Kvidinge har ökat och det finns bara ett fåtal 
kommunala tomter kvar. Området söder om Boulevarden i Kvidinge ägs av 
kommunen och har en gällande detaljplan sedan 1979. Detaljplanen tar höjd för 
väg 21 och det buller den medför samt annan infrastruktur och byggnationer. 
Exploateringskalkyl har tagits fram för området.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef och Alma-Lena Slipac, 
landskapsarkitekt/projektledare 2020-12-07 
Protokoll från kommunfullmäktige 2020-11-23 
Protokoll från kommunstyrelsen 2020-10-28 § 258 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08 § 241 
Tjänsteskrivelse från Emma Ringsbo, mark- och exploateringsingenjör, 2020-
09-15 
Bilaga 1, Översiktlig karta  
Bilaga 2, Exploateringskalkyl 
Bilaga 3, Detaljplan för Kv. Oxen, Tallen m.fl. 1979 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska kontoret får i 
uppdrag att sälja tomter söder om Boulevarden i Kvidinge enligt 
exploateringskalkylen, för 300 kr/kvadratmeter.  
 
Paul Ericsson (M) yrkar på att återremittera ärendet för: 

• Att ge boende i området möjlighet att uttala sig 
• Att bygg- och miljö rådfrågas då de ansvarar för trafik, buller, miljö och 

hälsofrågor som kan ha stor påverkan på denna exploatering. 
• Att totalkostnaden för exploateringen per kvadratmeter tas fram, samt 

även omfattar ev. bulleråtgärder och andra krav från Bygg- & 
miljönämnden 

• Att detaljplanen för området uppdateras då den är från 1969 (innan ev. 
beslut om exploatering av området fattas) samt beskrivning av hur 
området ska gestaltas.   

 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) återremiss. 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 15, forts 
Proposition 
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) återremissyrkande med bifallsyrkande 
från Åsa Holmén (L) mot att avgöra ärendet på sammanträdet och finner att 
ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
 
Paul Ericsson (M) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Den som bifaller att ärendet ska avgöras på sammanträdet röstar Ja och den 
som bifaller att ärendet ska återemitteras röstar Nej. 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 7 Ja-röster och 6 nej-
röster, vilket innebär att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 15). 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson 
(S), Annica Vink (C), Rolf Lundqvist (SD) och Anton Holmberg (SD) under 
proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tekniska kontoret får 
i uppdrag att sälja tomter söder om Boulevarden i Kvidinge enligt 
exploateringskalkylen, för 300 kr/kvadratmeter. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se 
protokollsbilagor i slutet a protokollet). 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 16 
 
Anmälningsärenden 
 
Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 2020-10-20, §§ 1-10 
Dnr: 2020/118 
 
Protokoll Nr 4/2020 Ekonomiska och tekniska delegationen 2020-10-14, §§ 1-
10 Dnr: 2020/119 
 
Protokoll Styrelsemöte 6/2020 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 2020-
10-15, §§ 49-56 Dnr: 2020/119 
 
Protokoll Styrelsemöte 7/2020 NSR AB 2020-10-15, §§ 65-74 Dnr: 2020/119 
 
Regeringsbeslut, Erbjudande att upprätthålla en funktion som regional 
bredbandskoordinator Dnr: 2020/390 
 
Regeringsbeslut, Uppdrag att bistå Post- och telestyrelsen i arbetet att förbättra 
möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg Dnr: 2020/391 
 
Regeringsbeslut, Uppdrag att förbättra möjligheterna till god mobil 
uppkoppling på fjärrtåg Dnr: 2020/391 
 
Brev från Migrationsverket till myndigheter med anledning av brexit Dnr 
2020/405 
 
Information om SFI-utbildning – So to Speak AB Dnr: 2020-418 
 
Nyhetsbrev från Migrationsverket om mottagande och bosättning av 
asylsökande Dnr 2020/419 
 
Skrivelse från Vårdföretagarna till landets kommuner om ersättning för covid-
19 merkostnader Dnr 2020/421 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-02 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-16 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Noterar anmälningsärendena till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 17 
 
Delegationsärenden 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2020-11-15 – 2020-12-14 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar delegationsärendena till protokollet. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

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

 

31(34) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 18 
 
Information från Familjen Helsingborg 
 
Sammanfattning 
Ordförande informerar om en planerad Familjedag där man bjuder in 
kommunfullmäktigeledamöter för att berätta om Familjens verksamhet och 
nätverk. Datum är ej ännu satt, och dagen förutsätter att pandemiläget tillåter. 
Mer information om tillfället delges vid senare tillfälle.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 18 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Paul Ericsson (M) om presentation av 
trygghetsmätningen 
Dnr KSFD 2021/5 
 
Sammanfattning 
Paul Ericssons (M) väcker ett övrigt ärende om att kommunstyrelsen får 
trygghetsmätningen presenterad.  
I ärendet yrkas att trygghetsmätningen presenteras av polisen eller relevant 
funktion.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Det väckta ärendet bifalls. Kommunen kontaktar polisen och 
trygghetsmätningen ska presenteras på ett kommande sammanträde. 
 
Expedieras 
Akten 
Kris- och säkerhetssamordnare 



Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Ks § 19 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Anton Holmberg (SD) om Covid-19-
Vaccinationer 
Dnr KSFD 2020/425 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD) väcker ett övrigt ärende om Covid-19 vaccinationer, i 
ärendet förekommer följande: 
Sverige, Åstorp och övriga världen befinner sig mitt under en pandemi. Det 
som nu ligger mest i fokus är vaccinationerna, parallellt med sunt förnuft för att 
minska smittspridningen. Således är det viktigt att arbetet kring utförandet av 
vaccinationerna kan verkställas efter bästa förmåga. Huvudansvaret kring 
vaccinationerna ligger dock inte på kommunerna men det är just kommunerna 
som har ansvaret för bland annat äldreomsorgen, hemtjänstpersonalen samt vår 
vårdpersonal. Med detta är det av stor betydelse att Åstorps kommun gör det 
som står i vår makt för att underlätta arbetet med planen för vaccineringarna. 
 
Yrkanden: 

• Att berörda förvaltningar får i uppgift att muntligen presentera för 
kommunstyrelsen att kommunen har vidtagit goda åtgärder för att 
stimulera sjukvårdens arbete 

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att skriftligen och muntligen 
presentera för kommunstyrelsen att kommunen har gjort vad som står i 
vår makt för att underlätta arbetet med sjukvårdens plan för 
vaccineringarna i Åstorp. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-01-07 

Förteckning över protokollsbilagor 
1. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 9 
2. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 15 



 
 

Åstorpsalliansen 
Reservation §13 – Medborgarlöfte (KS 210107) 
Medborgarlöftet är ett avtal mellan polis och kommun som pekar ut vilka 
områden vi tillsammans vill prioritera.  
 
Dessa områden kan vara kameraövervakning vid stationen, nedskräpning, 
buskörningar, narkotikasatsningar, ökad belysning, inbrott och annan 
förebyggande verksamhet mot otrygghet. 
 
Som en del i att förstå vad vi måste prioritera så är det starkt önskvärt att ha 
lyssnat på medborgarna. Vad är deras oro och bekymmer? Vad ska vi ta till 
oss och lösa? 
 
Varje år genomför polisen en trygghetsmätning där medborgarna i 
kommunen får möjlighet att visa vad de tycker om tryggheten. Vilka problem 
upplevs? Detta dokument har tidigare legat som grund till att definiera vårt 
samarbetsavtal med polisen, Medborgarlöftet. I år är trygghetsmätningen 
något försenad men finns framme. Åstorps styre med S+C vill inte lyssna på 
medborgarna innan kommunen tecknar ett avtal med polisen. Det tycker vi 
inom Alliansen är dåligt. 
 
SD, som så många gånger förr, avstod att deltaga även i detta ärende. 
Därmed fick S+C sin vilja igenom att inte lyssna på medborgarna innan avtal 
tecknas.  
 
Alliansen yrkade i första hand på återremiss för att få trygghetsmätningen 
presenterad innan vi i detalj reglerar vårt avtal med polisen, i andra hand 
avslag.  
 
Vårt föslag föll och vi reserverar oss mot beslutet till förmån för eget yrkande 
 
För Åstorpsalliansen i KS 210107 

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



 
 

Åstorpsalliansen 
Reservation §19 – Boulevarden (KS 210107) 
Detta ärende handlar om att exploatera och sälja mark söder om 
Boulevarden i Kvidinge längs med den hårt trafikerade riksväg 21. 
 
Alliansen är positiv till att vi inom kommunen bereder mark för nybyggnation, 
men beslut måste vila på tryggt underlag. Alliansen yrkade på återremiss för 
att: 
 

1. De boende i området har inte fått yttra sig. Detta anser vi är ett minsta 
krav för att gå vidare med en exploatering. Att som (S) hänvisa till att 
”boende inte har rätt till utsikten upp mot Söderåsen” är nonchalant 
maktutövning. De boende ska få yttra sig! 

2. Bygg & Miljö har inte uttalat sig. Var är beredningen av ärendet om 
trafik, buller, miljö & hälsa? Är det ur B&M syn ett lämpligt område att 
exploatera? Kommer de kräva bullervall? Ljudisolerande fönster m.m.? 

3. Prissättningen för att nå break even är oklar. Idag är priset satt till 300 
per kvadratmeter. Räcker det om vi måste bygga bullervall? 

4. Detaljplanen är från 1969 (alt 1979). Den måste först uppdateras, samt 
även ge oss en beskrivning av hur området ska gestaltas.  

 
(S) tyckte inte att en utdaterad detaljplan är ett problem. De boende i 
området behöver inte ges chans till yttrande, Bygg &miljö ska inte höras för 
”buller får man leva med”, prissättningen är inget problem. 
 
Värt att notera är att SD bifaller S, de tycker inte heller att vi ska höra de 
boende i området och vi behöver inte ha bra underlag innan vi fattar beslut.  
 
Alliansen yrkade i första hand på återremiss och i andra hand på avslag.  
 
Vårt föslag föll och vi reserverar oss mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
För Åstorpsalliansen i KS 210107 

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