
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-02-03 
Datum för anslagets uppsättande 2021-02-08 
Datum för anslagets nedtagande 2021-03-02 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
    
    
    

Underskrift Amer Lukac 
 

1(21) 
 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-02-03 

Plats och tid Kulturhuset Björnen, klockan, 18:00 – 21:31 
Ajournering 19:46 – 20:05 
 

Beslutande Se närvarolista på sida 2. 
Deltagande 
tjänstemän 

Amer Lukac, nämndsekreterare  
Jonas Jönsson, kommunchef 
Merih Özbalci, administrativ chef §§ 20 – 25 
Jörgen Wallin, teknisk chef, §§ 20 – 21 
Anna Falkenstam, ekonomichef, §§  22 – 24 

 

Övriga 
deltagare 

Pär Gustafsson, NSVA, §§ 20 – 21 
Jonas Håkansson, NSVA, §§ 20 – 21 
Jimmy Lubera, NSVA, §§ 20 – 21 
 

 

Plats och tid för 
justering 

Stationshuset, måndagen den 8 februari klockan 16:00. 

 
 
 

Sekreterare Amer Lukac 
  
 
 
   

Ordförande Ronny Sandberg (S)  

 
  
    

(1) Justerande Mikael Mårtensson (S)  
 
 

 
(2) Justerande Nils-Göran Nilsson (KD)  



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-02-03 

 
 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
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§ 23 § 27 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Vakant         
Richard Ridwall (S) X X X   X   

SD         
Maria Gottschalk (-) ---        

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

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

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

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

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

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

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

Totalt         
 
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2021-02-03 
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PROTOKOLL 
2021-02-03 

Ks § 20 
 
Godkännande av dagordning 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att följande ärenden utgår: 
Frågestund för allmänheten (skriftligt), då det inte inkommit några frågor till 
kommunen 
 
Åsa Holmén (L) väcker ett övrigt ärende – ”fråga om utvärdering av politikernas 
surfplattor och Meetings Plus” 
 
Proposition 
Ordförande ställer samtliga yrkanden under proposition och finner att dessa 
bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med dessa justeringar. 
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PROTOKOLL 
2021-02-03 

Ks § 21 
 
Information om Vatten- och avloppsutbyggnad i Åstorp och Kvidinge 
 
Sammanfattning 
NSVA har bjudits in till sammanträdet för att informera om kommande 
investeringar, samt för att informera om Kvidinge vattenverk och gemensamt 
reningsverk, Ekevång. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-02-03 

Ks § 22 
 
Ekonomisk information 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, ekonomichef, informerar om: 

• Redovisning: Utfall av presentkorten omgång 2 
• Tider för budget och årsredovisning 

 
Arbetsutskottets beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-02-03 

Ks § 23 
 
Uppföljning av intern kontroll 2020 för kommunstyrelseförvaltningen 
Dnr KSFD 2019/355 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2003-08-25 om regler för intern kontroll i 
Åstorps kommun. Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning 
och att undvika att allvarliga fel begås.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-07 § 3 
Intern kontroll – uppföljning 2020 kommunstyrelsen dnr: 2019-355. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Jonas Jönsson och controller Annika Tublén 
2020-11-16 version 1 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna redovisningen av genomförd intern kontroll 
2020 för kommunstyrelsen, samt att kommunchefen får i uppdrag att 
kontrollera verkställigheten i uppföljningen.  
 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslut. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att avslå uppföljningen. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Jan Karlsson (M) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
mot Åsa Holméns (L) avslagsyrkande med bifallsyrkande från Roger Nielsen 
(M), Jan Karlsson (M) och Nils-Göran Nilsson (KD) under proposition och 
finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning: Den som bifaller 
ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Åsa Holméns (L) 
avslagsyrkande röstar Nej. 
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PROTOKOLL 
2021-02-03 

Ks § 23, forts 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 5 Ja-röster, 5 Nej-röster 
och 3 som avstår ifrån att delta i beslut. Då voteringen utfaller oavgjort avgör 
ordförandes utslagsröst vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av genomförd intern kontroll 2020 
för kommunstyrelsen, samt ger kommunchefen i uppdrag att kontrollera 
verkställigheten i uppföljningen. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig mot beslutet skriftligen (se 
protokollsbilaga i slutet av protokollet). 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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PROTOKOLL 
2021-02-03 

Ks § 24 
 
Uppföljning av intern kontroll för 2020 för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2019/354 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2003-08-25 om regler för intern kontroll i 
Åstorps kommun. 
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att 
allvarliga fel begås.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-07 § 3 
Intern kontroll – uppföljning 2020 Åstorps kommun dnr: 2019-354. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Jonas Jönsson och controller Annika Tublén 
2020-11-16 version 1 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna redovisningen av genomförda 
kommungemensamma kontroller 2020 samt att kommunchefen får i uppdrag att 
kontrollera verkställigheten i uppföljningen. 
 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslut. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av genomförda 
kommungemensamma kontroller 2020 samt ger kommunchefen i uppdrag att 
kontrollera verkställigheten i uppföljningen. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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PROTOKOLL 
2021-02-03 

Ks § 25 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Jonas Jönsson, kommunchef, informerar om: 

• Covid-läget i kommunen: 
o Det börjar se bättre ut, senaste beskedet är att kommunens 

boenden är friskförklarade. Vaccinationen pågår allteftersom 
leveranser inkommer till kommunen. 

o Inom Bildningsnämndens område fortsätter man med växelvis 
undervisning fram till vecka 9, med både när- och 
distansundervisning. 

o Vaccinationer 
• Rekryteringar 

o Kris- och säkerhetssamordnare, man ser över annons för tjänsten 
och om man kan samarbeta med Klippans kommun. Eventuell 
placering av tjänsten organisatoriskt under räddningschefen.  

o Administrativ chef blir kanslichef, har samverkats. 
o Rekrytering av ny socialchef, HR undersöker vilket 

rekryteringsbolag som kan hjälpa till. Kravprofil tas fram 
tillsammans med politiker och fackliga.  

• Byggnationer i kommunen. 
• Presentation av Trygghetsmätningen 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-02-03 

Ks § 26 
 
Utbetalning av partistöd 2021 
Dnr KSFD 2020/71 
 
Sammanfattning 
I enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska beslut om att betala ut 
partistöd fattas av fullmäktige minst en gång per år. Stödet ska uteslutande 
användas till den partiverksamhet som är knuten till Åstorps kommun. 
Mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala 
demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges 
in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Det 
parti som får partistöd ska utse en särskild granskare som ska granska om 
redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.  
Samtliga partier har inkommit med en redovisning för 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 § 17 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2021-01-05 
Redovisning av partistöd för Centerpartiet 
Redovisning av partistöd för Vänsterpartiet 
Redovisning av partistöd för Sverigedemokraterna 
Redovisning av partistöd för Moderaterna 
Redovisning av partistöd för Liberalerna 
Redovisning av partistöd för Kristdemokraterna 
Redovisning av partistöd för Socialdemokraterna 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd ska 
betalas ut till samtliga partier under 2021 i enlighet med reglementet för 
kommunalt partistöd. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd ska betalas 
ut till samtliga partier under 2021 i enlighet med reglementet för kommunalt 
partistöd. 
  
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-02-03 

Ks § 27 
 
Rutin för deltagande på distans i kommunstyrelsen 
Dnr KSFD 2020/369 
 
Sammanfattning 
Roger Nielsen (M) väckte ett övrigt ärende på kommunstyrelsens sammanträde 
2020-10-28 om att undersöka möjligheten att kunna hålla digitala möten inom 
kommunen och med andra utanför kommunen. Det väckta ärendet bifölls sedan 
av kommunfullmäktige och innebär att kommunstyrelsen: 

1. får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i enlighet med 
reglerna i kommunallagen 

2. att närmare ska bestämma i vilka situationer deltagande på distans får 
ske och vad som ytterligare ska gälla för sådant deltagande 

3. ska säkra tillgången till den tekniska utrustning m.m. som krävs för 
medverkan på distans vid sammanträden enligt ovan 

4. skyndsamt utreder om och hur kommunfullmäktige ska kunna 
genomföra sammanträden där deltagande sker på distans 

För att hantera deltagande på distans har förvaltningen tagit fram förslag på 
rutiner som ska gälla vid deltagande på distans vid styrelsens sammanträden. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag från Roger Nielsen: Rutin för deltagande på distans i kommunstyrelsen 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 § 18 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-07 § 7 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-11-06 
Rutin för deltagande på distans i kommunstyrelsen 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna Rutin för deltagande på distans i 
kommunstyrelsen. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till eget förslag ”Förslag från Roger Nielsen: 
Rutin för deltagande på distans i kommunstyrelsen”. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S) 
och Anton Holmberg (SD) mot Roger Nielsens (M) yrkande med 
bifallsyrkande från Åsa Holmén (L) och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
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PROTOKOLL 
2021-02-03 

Ks § 27, forts 
 
Roger Nielsen (M) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning: Den som bifaller 
ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Roger Nielsens (M) yrkande 
röstar Nej. 
 
Votering 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 9 Ja-röster och 4 Nej-
röster vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Rutin för deltagande på distans i 
kommunstyrelsen. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-02-03 

Ks § 28 
 
Motion (L) från Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) - "Nu är det 
Hyllinges tur" om skötselplan för det forna tegelbruksområdet och 
gruvområdet med information i Hyllinge 
Dnr KSFD 2017/342 
 
Sammanfattning 
Motion har inkommit från Åsa Holmén och Bodil Hellberg (L). I denna menar 
motionärerna att Kvidinge fått en Pågatågsstation, cykelled, gatuombyggnad 
och naturreservatet Prästamarken. I Nyvång är Nyvångshögen igång att rustas 
upp och Åstorp har sitt Åstorp 2.0 samt naturreservatet Kalvahagen och det 
framtida stenbrottet.  
Satsningar har uteblivit i Hyllinge, trots dess intressanta historia. 
 
Därför yrkas:  
Att kommunen upprättar en aktuell skötselplan för det forna tegelbruksområdet 
och gruvområdet tillsammans med publik information om tegeltillverkningen 
och kolbrytningen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03 § 9 
Tjänsteskrivelse från Teknisk chef, Jörgen Wallin, 2020-09-10 
Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige § 154 Motion (L) – ”Nu är 
det Hyllinges tur” 2017-10-30 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till motionen. 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till motionen 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Åsa Holmén (L), 
Anton Holmberg (SD) och Roger Nielsen (M) under proposition och finner att 
detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-02-03 

Ks § 29 
 
Motion (M, L, KD) – Sätt upp kameror på våra stationer nu! 
Dnr KSFD 2020/69 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) lämnade 
2020-02-24 in en motion angående kameror på de två stationsområdena i 
kommunen, Åstorp och Kvidinge station. Med anledning av skadegörelse på 
kommunens två stationer yrkar Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och 
Hans Sundström (KD) att kommunstyrelsen skyndsamt får i uppdrag att sätta 
upp kameror på stationsområdet i Åstorp och Kvidinge.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 § 20 
Tjänsteskrivelse från Mari Mikaelsson, Kris- och säkerhetssamordnare, 2020-
12-18 
Kamerabevakning ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv 
Motion från M, L och KD – Sätt upp kameror på våra stationer nu! 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till motionen. 
Jan Karlsson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Roger Nielsen (M), 
Åsa Holmén (L) och Jan Karlsson (M) under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-02-03 

Ks § 30 
 
Väckt ärende av Anton Holmberg (SD) och Rolf Lundqvist (SD) avseende 
tjänst/er på Activa 
Dnr KSFD 2020/199 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna i Åstorp väckte 3 juni ett initiativärende med anledning 
av Åstorps kommuns förutsättningar till budget i balans 2021 och en 
uppkommen vakans som områdeschef på arbetsmarknadsenheten Activa. 
Sverigedemokraterna förordar att vakansen tillsätts med befintlig personal.  
Internrekrytering genomfördes och avslutades i början av juli 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-07 § 8 
Tjänsteskrivelse från Camilla Fahlström, avdelningschef, 2020-12-18 
Väckt ärende ang tjänster på Activa 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 159 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anse ärendet besvarat. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser det väckta ärendet besvarat. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-02-03 

Ks § 31 
 
Anmälningsärenden 
 
KSFD 2020/112, Beslut från Bildningsnämnden 2020-12-16 § 159 
 
KSFD 2020/112, Internbudget BIN 2021 
 
KSFD 2020/119, Protokoll Nr 5/2020 Ekonomiska och Tekniska delegationen i 
NSR AB, 2020-11-19 §§ 1-10 
 
KSFD 2020/119, Protokoll Styrelsemöte 7/2020 med Vera Park Circularity 
AB, 2020-11-20, §§ 57-65 NSR AB 
 
KSFD 2020/119, Protokoll Styrelsemöte 8/2020 med styrelsen i NSR AB, 
2020-11-20 §§ 75-84 
 
KSFD 2020-164, Detaljplan för Kvidinge 7:115 mfl - förskola i Kvidinge, 
Kungörelse Kvidinge 7:115 2021-01-22 
 
KSFD 2021/15 Resultat rapport Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK 2020) 
samt Servicerapport 2020 
 
KSFD 2021-17, Beslut om Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter om 
deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning 
 
KSFD 2021/17, Skrivelse från Länsstyrelsen Skåne avseende förtydligande 
informationsutskick ang. prioriterad provtagning, 2021-01-14 
 
KSFD 2021-17, Minnesanteckningar samverkan skolan 210121  
 
KSFD 2021-19, Folkhälsomyndighetens beslut Rekommendation om fjärr- 
eller distansundervisning för gymnasieskolan 20 januari 2021 
 
KSFD 2021-22, Inkommen skrivelse från Leader Nordvästra Skåne angående 
förlängningsår inom lokalt ledd utveckling - Leader 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-07, §§ 1-13 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20, §§ 14-22 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2021-01-21, §§ 1 - 7 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Noterar anmälningsärendena till protokollet. 



Kommunstyrelsen 
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Ks § 32 
 
Delegationsärenden 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2020-12-15 – 2021-01-14 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar delegationsärendena till protokollet. 
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Ks § 33 
 
Information från Familjen Helsingborg 
 
Sammanfattning 
Ordförande informerar om senaste styrelsemötet: 

• En planerad Familjedag den 15:e oktober där man bjuder in 
kommunfullmäktigeledamöter för att berätta om Familjens verksamhet 
och nätverk. Mer information om tillfället delges vid senare tillfälle.  

• Information och dialog kring Regionplan. 
• Arbetsförmedlingen – information och dialog kring nya uppdraget och 

samverkan med kommunerna 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
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Övriga ärenden – Väckt ärende av Åsa Holmén (L) fråga om utvärdering 
av politikernas surfplattor och Meetings Plus 
Dnr KSFD 2021/5 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) väcker ett övrigt ärende – fråga om utvärdering av politikernas 
surfplattor och Meetings Plus. Åsa undrar om man har utvärderat hur det har 
fungerat med surfplattorna och med Meetings Plus-systemet för hanteringen av 
de politiska mötena. Åsa föreslår även att man utvärderar och tänker framåt hur 
man ska använda plattorna och vilka system som ska och bör finnas. 
 
Sekreteraren bemöter frågan på sittande möte, surfplattorna och Meetings Plus 
kommer att utvärderas och man kommer även se över om det finns några 
möjligheter att driva frågan kring ärendehanteringssystem och plattor till 
politiken genom IT4K. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Den väckta frågan anses besvaras.  
 
Expedieras 
(8) Akten 
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1. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD), § 23 



 
 

Åstorpsalliansen 
Reservation  
2021-02-03 

§  8 Uppföljning av intern kontroll 2020 för Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Den interna kontrollen skall säkerställa så att fullmäktiges fastställda mål uppnås. En del av 
de identifierade riskerna är återkommande samt visar på allvarlig risk och är i behov av vara 
kvar även framöver i kommande intern kontrollplan. Det behövs en systematik inom 
organisationen även under året för att arbeta med områdena, så att det blir ett påvisat effektivt 
resultat. På en del område har de uppställda kontrollmomenten och metodiken inte används 
samt ej varit tillgängliga och i det läget blir det svårt att bedöma sannolikhet samt konsekvens 
gällande risken. Det blir i det läget svårt att i sin helhet godkänna uppföljningen. 
Anmärkning gällande exempelvis: Inventarielista för tekniska förrådet 2017 och 
medarbetarenkät som inte har upprättas under året som kontrolleras. 
Kontrollmomenten och metodik måste finnas på plats och användas annars brister själva 
uppföljningssystemet. Utformningen av intern kontrollplan för 2021 behöver ta fasta på detta 
men även hur förvaltningen följer upp de olika delarna som påvisar stor risk och där mål inte 
uppnås. 
 
Reservation till förmån för eget yrkande, 
 
 
Kommunstyrelsen 2021-02-03. 
 
 
Åsa Holmen (L)  Roger Nielsen (M) Nils-Göran Nilsson (KD) 
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