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Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 27 
januari 2020 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. Information om kultur- och fritidsnämndens verksamhet 
7. Eventuella avsägelser/val 
8. Eventuella nyinkomna frågor 
9. Eventuella nyinkomna interpellationer 
10. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för Åstorps 

kommun 
11. Borgensram för kommunägda bolag 
12. Ram för upplåning år 2020 
13. Borgensavgifter för de helägda kommunala aktiebolagen från 2020 
14. Plan för aktiva åtgärder 2020-2023 
15. Motion från Anton Holmberg (SD) - Utredning av möjlighet för 

förbud emot all religiös klädsel 
16. Norra Vallgatan, återställning av Åstorp 113:154, 113:10 
17. Begäran från Socialnämnden till kommunfullmäktige att tillföra 

ansvarsområde för förordning om statlig ersättning till socialnämnden 
18. Motion (M, L, KD) - Framtagande och presentation av en 

handlingsplan för att förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun 
19. Motion (M, L, KD) - Framtagande av en cykelplan för Åstorps 

kommun 2020 och förslag på hur en cykelväg till Hyllinge skulle 
kunna genomföras 

20. Eventuella nyinkomna motioner 
21. Anmälningar/delgivningar 

 
Per-Arne Håkansson   
Ordförande Merih Özbalci  

Kommunsekreterare   
 
Handlingarna till sammanträdet finns på kommunens webbsida, 
www.astorp.se/kf, från 14 januari och på Medborgarkontoret, Storgatan 7, 
Åstorp från den 20 januari. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. 
För interpellationer och frågor avsätts i första hand en timme. Om fler 
interpellationer eller frågor återstå att behandla efter denna tid tas dessa upp 
som sista punkt på dagordningen.  

ÅSTORP 
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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 källaren 
• 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. 
 
Tillhörande bilagor: 
Inga extra bilagor 
 
Om ni inte har fått någon av ovanstående bilagor ber vi er kontakta 
administrativa enheten omgående via telefon 042 – 640 13. Alternativt kan ni 
skicka e-post till kommunstyrelseforvaltningen@astorp.se  



 
 
 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-01-27 
Datum för anslagets uppsättande 2020- 
Datum för anslagets nedtagande 2020- 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
    
    
    

Underskrift  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 –  
Ajournering  

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Merih Özbalci,  

administrativ chef/ 
kommunsekreterare  
Jörgen Wallin, teknisk chef 

Anna Falkenstam,  
tf kommunchef/ekonomichef 

Utses att justera   
Plats och tid  

      
      
      

Sekreterare Merih Özbalci §§ 1 -  
   

   
     

Ordförande Per-Arne Håkansson (S) 
      
      
      

Justerande   

 
 

ÅSTORP 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

2(22) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
 

 
Paragraf Ärende 
Kf § 1 Godkännande av kallelse 
Kf § 2 Godkännande av föredragningslista 
Kf § 3 Information om kultur- och fritidsnämndens 

verksamhet 
Kf § 4 Eventuella avsägelser/val 

Avsägelse från William Kaplan 
Kf § 5 Eventuella nyinkomna frågor 
Kf § 6 Eventuella nyinkomna interpellationer 
Kf § 7 Taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen för Åstorps kommun 
Kf § 8 Borgensram för kommunägda bolag 
Kf § 9 Ram för upplåning år 2020 
Kf § 10 Borgensavgifter för de helägda kommunala 

aktiebolagen från 2020 
Kf § 11 Plan för aktiva åtgärder 2020-2023 
Kf § 12 Motion från Anton Holmberg (SD) - Utredning av 

möjlighet för förbud emot all religiös klädsel 
Kf § 13 Norra Vallgatan, återställning av Åstorp 113:154, 

113:10 
Kf § 14 Begäran från Socialnämnden till kommunfullmäktige 

att tillföra ansvarsområde för förordning om statlig 
ersättning till socialnämnden 

Kf § 15 Motion (M, L, KD) - Framtagande och presentation 
av en handlingsplan för att förbättra trafiksäkerheten i 
Åstorps kommun 

Kf § 16 Motion (M, L, KD) - Framtagande av en cykelplan för 
Åstorps kommun 2020 och förslag på hur en cykelväg 
till Hyllinge skulle kunna genomföras 

Kf § 17 Eventuella nyinkomna motioner 
Kf § 18 Anmälningar/delgivningar 

  
 
 
 

ÅSTORP 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
 

 

  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)        
Maria Gottschalk (-)         
Jan Karlsson (M)        
Murat Özbalci (C)        
Mattias Jonsäter (L)        
Bitten Mårtensson (S)        
Peter Lindberg (SD)        
Martin Sjöström (M)        
Isabella Dzanko (S)        
Richard Mattson (SD)        
Joakim Sandberg (M)        
Tina Christensen (S)        
Sten Hugosson (SD)        
Roger Nielsen (M)        
Lennart Fredriksson (S)        
Nikki Arvidsson (SD)        
Othman Al Tawalbeh (S)        
Rolf Lundqvist (SD)        
Gun Friberg (S)        
Marcus Möller (SD)        
Reino Persson (S)        
Anna-Lena Olsson (SD)        
Anton Holmberg (SD)        
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.        
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf.        
Per-Arne Håkansson (S) ordf.         
        

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktige ledamöter  
och ersättare samt omröstningsbilaga 

ÅSTORP 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

  

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Patrik Selemba        
Amelie Stenqvist        
Ulf Söderström        
        
(C)        
Karin Larsson        
Ebba Kroon        
        
(L)        
Bodil Hellberg         
Monica Glans        
        
(KD)        
Barbro Nielsen        
Nils-Göran Nilsson        
        
(S)        
Menaid Nocic        
Ioana Cimpoeru        
Bengt Olle Andersson        
Dafina Lugici        
Mikael Mårtensson        
        
(V)        
Gunilla Pellinen        
Sven Ohlsson        
        
(SD)        
Marika Lindberg        
Jan Hennicks (-)        
Glehn Edman        
Tony Wiklander        
Harri Rosqvist        
        
 

ÅSTORP 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
 

Kf § 1 
  
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
14 januari 2020 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 20 januari 
2020. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

ÅSTORP 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
 

Kf § 2 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 

ÅSTORP 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
 

Kf § 3 
 
Information om kultur- och fritidsnämndens verksamhet 
 
Sammanfattning 
Stig Rådström (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden och Annika 
Hoppe, förvaltningschef bildningsförvaltningen, kommer och informerar om 
kultur- och fritidsnämndens verksamhet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

ÅSTORP 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
 

Kf § 4 
 
Eventuella avsägelser/val 
 
Avsägelse från William Kaplan (M) avseende Bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2020/10 
 
Sammanfattning 
William Kaplan (M) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget 
som ersättare i Bildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från William Kaplan (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras: 
Akten 
Avgående ledamot 
Bildningsnämnden 
HRSC 

ÅSTORP 



ÅSTORPS KOMMUN 
KOMMUNSTVPl LSI l·(J:'lVA• l!'IJlNGrN 

2020 -01- 0 9 

Hyllinge 2020-01-09 

Till Kommunfullmäktige Åstorps kommun 

Jag begär härmed att bli entledigad från mitt uppdrag som ersättare i 
Bildningsnämnden. 

Anledningen till att jag lämnar BIN är för att studera i Stockholm. Jag tackar för den 
här t iden och önskar er alla lycka till i arbetet för Åstorps bästa. 

Med vänlig hälsning 

William Kaplan (M) 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
 

Kf § 5 
 
Eventuella nyinkomna frågor 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

ÅSTORP 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
 

Kf § 6 
 
Eventuella nyinkomna interpellationer 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

ÅSTORP 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
 

Kf § 7 
 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för Åstorps 
kommun 
Dnr KSFD 2019/342 
 
Sammanfattning 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i 
kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel 
införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig 
kontroll försvinner.  
År 2020 kommer att bli ett speciellt år för livsmedelskontrollen eftersom flera 
regelverk som berör kontrollen har förändrats eller är under förändring. 
 
Som utgångspunkt gäller att de kommunala dokument som innehåller 
hänvisningar till den nu gällande kontrollförordningen (EG) 882/2004 
behöver ändras före årsskiftet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-01-08, § 4 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-18 § 310  
Tjänsteskrivelse Anders Aronsson, miljöchef, 2019-10-29 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för Åstorps 
kommun 
Ändringar i taxa 
Bilaga 1 
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2019-11-18 § 116 
Protokoll från Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2019-10-29 § 93 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

ÅSTORP 



ÅSTOR P 

Kommunstyrelsen 8(43) 

Sammanträdcsprotokoll 
Sammanttiidcsdatum 2020-01-08 

Ks §4 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmcdelslagstiftningcn för Åstorps 
kommun 
Dnr KSFD 20 19/342 

Sammanfattning 
Den 14 december 20 I 9 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i 
kraft. Den nya förordn ingen innehåller ell antal nya begrepp, till exempel inl"örs 
begreppet annan offentl ig verksamhet och begreppet extra offent lig kontroll 
försvi nner. 
År 2020 kommer au bl i ell specielh år för livsme<lclskontrollen eftersom flera 
regelverk som berör kontrollen har föränd rats eller är under förändring. 

Som utgångspunkt gäller all de kommunala dokument som innehåller 
hänvisningar till den nu gällande kontrollförordningen (EO) 882/2004 behöver 
ändras före årssk i fkt. 

Bcslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskou 2019-1 2-18 § 3 I 0 
Tjänsteskrivelse Anders Aronsson. miljöchef, 2019-10-29 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagst iftningcn för Åstorps kommun 
Ändringar i taxa 
Bi laga I 

Protokoll från Bygg-och miljönämnden 2019-11-18 § I 16 
Protokoll från Bygg- och mi ljönämndens arbetsutskott 2019-10-29 § 93 

Yrkanden 
Ordforandc yrkar på all föreslå kommunfullmäktige an anta uppdaterad taxa 
inom livsmedelsområdct. 

Anton I lolmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 

Proposition 
Ordforandc stä ller eget yrkande med bi fallsyrkande rn\n Anton 1-lolmberg (SD) 
under proposi tion och finner all cleua bifalles. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfulhniiktigcbeslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäkt ige antar uppdaterad taxa inom 
livsmcdelsområdet. 

Expedieras 
Akten. Kommunfullmäktige 

Utdragsbesty,l<an<fe 



ÅSTORP 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 20 19-11 -18 

Plats och tid Björnekullasalen, kommunhuset kl. 18.30- 20.30 
Ajournering 19.35 - 20.00 

Beslutande och Se närvarolista sida 2 
ersättare 

Jasna Tomic, samordnare 

1(17) 

Ö vriga Anders Aronsson, miljöchef 
närvarande Camilla Eriksson, tbrvahn ingschef 

Gustaf Classon, sekreterare 
Julia Engström, byggnadsinspektör 
S imon Jaldcfjord, ekonom 

Utses att justera Marcus Möller (SD) Ulf Cronbrin_g (S) 

Plats och datum Samh!lllsbyggnadstbrvaltningens lokaler den 2 1 november 2019, kl. 16.45 

Z:,//&--'-
Sekrcterare GustafClasson,§§ 11 2 - 113, 115-125 

Ordtbrande Karin Larsson (C) 

JLJJJ 
Justerande Marcus Möller (SD) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Bygg- och miljönl!mnden 

Sammantri!desdatum 2019-11-1 8 

Datum för anslagets uppsättande 2019-1 1-21 

Datum för anslagets nedtagande 2019-12- 13 

Förvaringsplats tbr pro tokollet Samhllllsbyggnad.stbrva ltningen 

~vJ~J~.'-
Unders krift GustafClasson 

UlfCronbring S) 



Bygg- och miljönämnden 

ÅSTORP 

NÄRVAROLISTA 

Bygg- och miljönämndens 
ledamöter 
och ersällare samt 
kolumner Rir röstning och 
avstående. Den/de av 
ersättarna som tjänstgjo11 
markeras med t' . 

Menaid Nocic (S) 

Karin Larsson (C) 

Joakim Sandberg (M) 

UlfCronbring (S) 

Manina Engberg (S) 

Janet Norbeck (M) 

Sofie Andersson (L) 

Rolf Lundqvist (SO) 

Marcus Möller (SO) 

ERSÄTTARE 
Bo Bengtsson, 1jg. (S) 

Joakim Andersson (C) 

Barbro Nielsen, 1jg. (KO) 

Sebastian Mateescu (M) 

Anders Fisch, tjg. (SO) 

Totalt 

Justerandes signalur~ J/Jt 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

U1dra9sbes1yrkande 

2(17) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2019-11 - 18 



ÅSTORP 

Bygg- och miljönämnden 8(17) 

Sammanträdcsprotokoll 
Sammanträdesdatum 2019-11-18 

Bmn § 11 6 

Taxa för livsmcdclskontroll 
Dnr 2019-783 

Sammanfattn ing 
Den 14 december 20 19 träder EU:s nya kontrollf<lrordning (EU) 2017/625 i 
kraft. Den nya förordningen innehåller eu antal nya begrepp, till exempel införs 
begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentl ig kontroll 
försvinner. 

År 2020 kommer att bli ett speciellt år för livsmedelskontrollen eflersom flera 
regelverk som berör kontrollen har förändrats el ler är under förändring. 

Som utgångspunkt gäller att de kommunala dokument som innehåller 
hänvisningar till den nu gällande kontrollförordningen (EG) 882/2004 behöver 
ändras före årssk iftet. 

Bcslutsundcrlag 
Brnnau § 93 2019-1 1-04 
Tjänsteskrivelse Anders Aronsson, daterad 2019-10-29 
Förslag på ny taxa inom livsmedelsområdet, dm 20 I 9-783-2 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Föreslår kommunfullmäktige att anta den uppdaterade taxan inom 
I i vsmedelsområdet. 

Expedieras till : 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Mi ljökontoret 

Justerandes sJgnatu, / / /J 
~ ~ v(Jlv/11 

Utdragsbestyrl(ande 



ÅSTORP 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2019-1 1-04 

Plats och lid Makadamen, samhällsbyggnadsförvahningcns lokaler 
kl. 14.30 - 16.20 

Beslutande Menaid Nocic, ordförande (S) 
Karin Larsson, (C) 
Joakim Sandberg, (M) 
Rolf Lundqvist, (SD) 

Övriga deltagare Anders Aronsson, miljöchef 
Camilla Eriksson, förvahningschef 
Fredrik Paulsson, utvccklingsstrateg 
Gustaf Classon, nämnd sekreterare 
Julia Engström, byggnads inspektör 

Utses att justera Rolf Lundqvist (SD) 

Olivia Malmqvist, 
hällbarhetsstrateg 
Petra Johansson, 
miljöstrateg 
Simon Jaldefjord, 
ekonorn 

Plats och datum Samhällsbyggnadsförvahningens lokaler den 7 november 2019 
kl. 13.00 

~.,!/~-
Sekreterare Gustaf Classon, §§ 86 - I O I 

-~tP'-
Ordförnnde Menaid Nocic (S) 

c"JZJ 
Justerande Rolf Lundqvist (SD) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Bygg- och miljönämndens arbcrsutskon 

Sammanträdesdutum 2019-11-04 

Datum för anslagets uppsättande 2019-11-07 

Datum för anslagets nedtagande 2019-1 1-29 

Förvaringsplats för protokollet Samhallsbyggnadsförvahningen 

I (21) 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 11 (21) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2019-11-04 

Bmnau § 93 

Taxa livsmedelskontroll 
Dnr2019-783 

Sammanfattning 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i 
kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel 
införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig 
kontroll försvinner. 

År 2020 kommer att bli ett speciellt år för livsmedelskontrollen eftersom 
flera regelverk som berör kontrollen har förändrats eller är under förändring. 

Som utgångspunkt gäller att de kommunala dokument som innehåller 
hänvisningar till den nu gällande kontrollförordningen (EG) 882/2004 
behöver ändras före årsskiftet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Anders Aronsson, daterad 2019-10-29 
Förslag på ny taxa inom livsmedels området, dnr 2019-783-2 

Arbetsutskottets beslut 
Föreslår bygg- och miljönämnden att föreslå kommunfullmäktige att anta 
den uppdaterade taxan inom livsmedelsområdet. 

Expedieras till: 
Akten 
Bygg- och miljönämnden 
Miljökontoret 
Kommunfullmäktige 

Utdrags bestyrkande 



Samhällsbyggnadsförvaltningen       1(2) 

Miljöavdelning 
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Anders Aronsson  
Miljöchef  
042 – 640 82  
Anders.aronsson@astorp.se  
 
 
Kommunfullmäktige  
 
EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen – uppdaterad taxa  
Dnr BMN 2019-783  
 
Sammanfattning 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i 
kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel 
införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig 
kontroll försvinner.  
 
År 2020 kommer att bli ett speciellt år för livsmedelskontrollen eftersom 
flera regelverk som berör kontrollen har förändrats eller är under förändring. 
 
Som utgångspunkt gäller att de kommunala dokument som innehåller 
hänvisningar till den nu gällande kontrollförordningen (EG) 882/2004 
behöver ändras före årsskiftet.  
 
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 
 
Beslutsunderlag 
Tjänseskrivelse Anders Aronsson, daterad 2019-10-29  
Förslag på ny taxa inom livsmedels området, dnr 2019-783-2 
 
Ärendet 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i 
kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel 
införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig 
kontroll försvinner. 
 
År 2020 kommer att bli ett speciellt år för livsmedelskontrollen eftersom 
flera regelverk som berör kontrollen har förändrats eller är under förändring. 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2019-10-29 
Version  1 ÅSTORP 
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Den nya kontrollförordningen innehåller ett flertal nya begrepp. Taxa 
bestämmelserna har förändrats i enlighet med den nya kontrollförordningen 
(EU) 2017/625 
 
De nya begreppen kommenteras i Bilaga 1. 
 
 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta den 
uppdaterade taxan inom livsmedelsområdet. 
 
 
 
Anders Aronsson  
(Signatur) 
 
Expedieras till: 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunfullmäktige 
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TAXA FÖR OFENTLIG KONTROLL INOM 
LIVSMEDELSLAGSTIFTNINGEN FÖR ÅSTORPS KOMMUN 
 
Inledande bestämmelser 
1 §  Denna taxa gäller avgifter för bygg- och miljönämndens kostnader för 
offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EG:s bestämmelser inom 
livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, 
inklusive förordning (2006:1166), om avgift för offentlig kontroll och vissa 
jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning. 
 
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 

1. Vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den 
punkt där det tappas ut kran till konsument, och  

2. Snus och tuggtobak. 
 
2 §  Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. registrering av anläggning  
2. årlig offentlig kontroll 
3. uppföljande kontroll som inte var planerad 
4. utredning av klagomål 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 
6. importkontroll 
7. offentlig kontroll i övrigt 

 
3 §  Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av 

att beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.  
 
4 §  Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 

ändra de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med 
en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring 
i prisindex kommunal verksamhet (PKV) fram till den 1 oktober året 
före avgiftsåret. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 
månad år 2016. 

 
5 §  Beslut om att fastställa avgiften enligt 6 § andra stycket, 14 § andra 

stycket och 18 § tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i 
förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna 
taxa fattas av bygg- och miljönämnden. 

 
TIMTAXA (TIMAVGIFT) 
6 §  Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgift) 1153 kronor 
per timme kontrolltid 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2019-10-25 
Version  1 ÅSTORP 
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(1K=1153 kr). Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en 
anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i 
varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.  

 
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid 
avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
bygg- och miljönämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter 
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. 
 
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år 
tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga 
kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 

 
AVGIFT FÖR REGISTRERING 
10§ Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala 

avgift för x timmars kontrolltid. 
 
ÅRLIG KONTROLLAVGIFT 
11§ För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 

livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.  
 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid bygg- och miljönämnden 
tilldelar anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1. 

 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden 
multipliceras med timtaxan 1153 kronor (1K).  

 
12§ Om en tillämpning av 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en 

anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande det faktiska 
kontrollbehovet enligt bygg- och miljönämndens riskbedömning, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av bygg- och 
miljönämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.  

 
13§ Fast årlig avgift omfattar kalenderår och tas ut i förskott. Fast årlig 
avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska 
betalas från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten 
påbörjats. Avgiften därefter ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den 
årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 6 § och 
i förekommande fall enligt 20 §. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjad kalenderår. 
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Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en 
annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande 
kalenderåret. 
 
Avgiftsskyldigheten upphör från med det kalenderår som följer efter det år 
som verksamheten visat bygg- och miljönämnden att verksamheten upphört. 
 
14§ den årliga kontollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid 
kalenderårets början. 
 
AVGIFT FÖR UPPFÖLJANDE KONTROLL OCH UTREDNING AV 

KLAGOMÅL 
 
15 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte 
var planeras och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnas 
upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma 
omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för 
att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 6 och för de faktiska kostnaderna för 
provning och analys av prover. 
 
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som 
leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 
 
HÖJNING ELLER NEDSÄTTNING AV AVGIFT 
19§ Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, 

omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får bygg- och 
miljönämnden i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna 
taxa. 

 
AVGIFT EXPORTKONTROLL 
20 § livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 11 § 
betala avgift till bygg- och miljönämnden för sådan särskild offentlig 
kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av 
införselbestämmelser i tredje land. 
 
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i 
ärendet, beräknat enligt 6 §. 
 
AVGIFT IMOPRTKONTROLL 
21 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som 
avses i 6 §, betala avgift till bygg- och miljönämnden för sådan särskild 
importkontroll som följer av förordning (2006:812) om offentlig kontroll av 
livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som 
förordningen kompletterar. 
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Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i 
ärendet, beräknat enligt 6 §, och nämndens faktiska kostnader för 
provtagning och analys av prover. 
 
 
AVGIFTENS ERLÄGGANDE OCH VVERKSTÄLLIGHET  
22§ Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Åstorps kommun 

genom dess bygg- och miljönämnden. Betalning ska ske inom tid som 
anges i beslutet om avgift eller faktura.  

 
VERKSTÄLLIGHETSFRÅGOR M.M. 
23§ Bygg- och miljönämnden får förordna att dess beslut om avgift ska 

gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
24§ Bygg- och miljönämndens beslut om avgift får överklagas hos 

länsstyrelsen.  
___________ 
 
 
1. Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019. Bestämmelsen om 
timavgiften i 6 § första stycket ska dock börja tillämpas från och med den 1 
januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 6 § ska debiteras tillämpas 
istället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift (1153 
kr). detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till 
nämnden under denna period. 
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Bilaga 1: Riskmodul 
Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt 
föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering 
(LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den 
kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av 
informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan multipliceras med 
den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen ( tabell 3 nedan). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell J. RMwunl11le11 

RMikln~ 
Kontrolltid 

(timmnr) 

1 26 

2 :?O 

3 I .i 

"' 10 

~ 6 

6 ..i 

7 2 
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Tabell 2. l11formario11smod11 /e11 

Orsak till kontroll- Ye1·ksamheteos 
behov vid anläggningen stodek 

Utformar märkning men 
märker förpackar inte 
livsmedel 

Utfonuar 111ä1·k11ing samt 
märker fö1packar 
livsmedel 

Utfonuar inte märkning 
men märkerffö1packar 
livsmedel 

Utfomiar presentation 
men märkeriföipackar 
inte linmedel 

Utfonuar inte presen
tation och märker, 
fö1packar inte livsmedel 

Oberoende 

a - mycket stor 
b - stor 

c - mellan 
d - liten 

e - mycket liten (n 
f - mycket liten (Il) 
g - ytterst liten 

a - mycket stor 
b - stor 

c - mellan 
d - liten 

e - mycket liten (n 
f - mycket liten (II) 
g - ytterst liten 

Oberoende 

Oberoende 

Tabell 3. Erfnrer,hets111od11 le11 

Erfnrtolaetsklnss A B 

Tidsfaktor 0.5 

Kontrolltid 
(timmar) 

24 

8 

6 

l 

4 

3 

1 

1 

0 

C 

1.5 



Samhällsbyggnadsförvaltningen    
Miljö avdelning  

 
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 

2019-10-29 1(4) 

 

 
 
 
BILAGA 1 
 
Uppdaterad taxa enligt EU:s nya kontrollförordning inom 
livsmedelskontrollen 
 
Sammanfattning 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i 
kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel 
införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig 
kontroll försvinner.  
 
År 2020 kommer att bli ett speciellt år för livsmedelskontrollen eftersom 
flera regelverk som berör kontrollen har förändrats eller är under förändring. 
 
Som utgångspunkt gäller att de kommunala dokument som innehåller 
hänvisningar till den nu gällande kontrollförordningen (EG) 882/2004 
behöver ändras före årsskiftet.  
 
Den nya kontrollförordningen innehåller ett flertal nya begrepp. Taxa 
bestämmelserna har förändrats i enlighet med den nya kontrollförordningen 
(EU) 2017/625 
 
De nya begreppen kommenteras här endast för införande av nya 
taxebestämmelser. 
 
Extra offentlig kontroll 
Begreppet extra offentligt kontroll försvinner i och med den nya 
kontrollförordningen. De åtgärder som i dagsläget omfattas av extra 
offentlig kontroll, det vill säga när en verksamhet uppvisar brister, kommer 
istället att omfattas av begreppet offentlig kontroll. 
 
Offentlig kontroll 
Definitionen kvarstår i den nya kontrollförordningen och åsyftar den 
operativa kontroll som den behöriga myndigheten utför för att kontrollera 
överensstämmelse med bland annat foder- och livsmedelslagar. 
 
Annan offentlig verksamhet 
Ett nytt begrepp som införs i och med den nya kontrollförordningen och 
som omfattar behöriga myndighetens övriga kontrollåtgärder, som till 
exempel registrering, godkännande, utfärdande av intyg, föreläggande med 
mera. Begreppet införs i svensk rätt först senare under 2020. 
 
Bestämmelserna i nya kontrollförordningen (EU) 2017/625 ersätter den 14 
december reglerna i den nu gällande, men ändringar för att anpassa den 

ÅSTORP 
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svenska livsmedelslagen kommer att ske först under 2020. Regeringen har 
dock aviserat att ändringar under senhösten 2019 ska göras i bland annat 
förordning 2006:1166, som kommer att behålla sitt gamla SFS-nummer. 
 
För de kommunala kontrollavgifterna innebär detta att de avgifter som ryms 
inom det nu gällande bemyndigandet i 28 § livsmedelslagen kan tas ut. I en 
övergångsperiod – innan livsmedelslagen ändrats – gäller därför att avgift 
får tas ut för offentlig kontroll, prövning och registrering. Det nu gällande 
bemyndigandet omfattar inte det nya uttrycket annan offentlig verksamhet 
som alltså kommer att genomföras senare i svensk rätt. 
 
Årlig kontrollavgift 
Årliga avgifter för offentlig kontroll kan tas ut för 2020. Årlig kontrollavgift 
regleras från och med den 14 december 2019 i art 78 av EU:s nya 
kontrollförordning. Avgiftsuttaget har stöd i 28 § livsmedelslagen i den 
nuvarande lydelsen. Förordning 2006:1166 kommer enligt uppgift från 
departementet att justeras med hänsyn till den nya kontrollförordningen. 
 
Avgifter för registrering 
Avgifter för registrering av livsmedelsanläggning kan tas ut för 2020. Enligt 
den nya kontrollförordningen omfattas registrering av begreppet annan 
offentlig verksamhet, men registrering ryms inom bemyndigandet i 28 § 
livsmedelslagen, vilket innebär att avgift kan tas ut. Stöd för att de 
kommunala kontrollmyndigheterna är behöriga myndigheter finns i 23 § 
livsmedelsförordningen och 13 § i den nuvarande lydelsen av 2006:1166. 
 
Avgift för uppföljande kontroll som inte var planerad och utredning av 
klagomål 
Avgifter för arbetsuppgifter som motsvarar extra offentlig kontroll kan tas ut 
under 2020. Begreppen behöver revideras i taxebestämmelserna. SKL:s 
underlag för taxebestämmelser har justerats och begreppet extra offentlig 
kontroll tagits bort och ersatts med avgift för uppföljande kontroll som inte 
var planerad och utredning av klagomål. (§ 2 p 4-5 och 11 § i SKL:s 
underlag till taxa för livsmedelskontroll). 
 
Enligt den nya kontrollförordningen är avgiftsuttag möjligt för uppföljande 
kontroll som inte var planerad och utredning av klagomål med den 
begränsningen som framgår av art 83 p 1, där det anges att avgifter och 
pålagor för offentlig kontroll, eller annan offentlig verksamhet ska tas ut av 
aktören endast om kontrollen leder till att den bristande efterlevnaden 
bekräftas. 
 
Av art 79. (1c) i nya kontrollförordningen framgår bland annat att de 
behöriga myndigheterna ska ta ut avgifter eller pålagor för den offentliga 
kontroll som ursprungligen inte var planerad och som 



 
 
 

 
 

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 

2019-10-29 3(4) 

• har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad hos samma 
aktör påvisats under en offentlig kontroll som utförts i enlighet med 
denna förordning 

• utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna 
bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder 
har vidtagits. 

1.1.1 Avgift för annan offentlig verksamhet 

Annan offentlig verksamhet är ett nytt begrepp som införs i den nya EU-
förordningen men som kommer att genomföras i svensk rätt först senare. I 
begreppet ryms bl.a. registreringar, förelägganden som meddelas med 
anledning av en kontroll och hantering av sanktionsärenden. Eftersom 
begreppet ännu inte införts i livsmedelslagen finns bara möjlighet att ta ut 
särskilda avgifter för annan offentlig verksamhet när de omfattas av 
begreppen offentlig kontroll, prövning och registrering i nu gällande 
formulering av 28 § livsmedelslagen. Begreppet behöver dock tolkas i ljuset 
av nya kontrollförordningen. 

1.1.2 Kommentarer till de nya taxebestämmelserna 

I förhållande till SKL:s underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen 
har följande förändringar gjorts. Bestämmelserna i 5 – 9 § i det tidigare 
underlaget har utgått. Att snus och tuggtobak är livsmedel framgår nu av 1 
§. Även 12 § och 16 – 17 §§ har tagits bort, liksom 20 och 21 §§. Generellt 
har bestämmelserna utformas relativt brett och utan hänvisningar, eftersom 
relevanta förordningar är under förändring. 
 
1 § Utformningen av tidigare bestämmelse har behållits och något särskilt 
bemyndigande pekas inte ut. För att taxan ska täcka in snus, tuggtobak och 
dricksvatten, som inte omfattas av EU:s definition av livsmedel, har dessa 
produkter tagits upp särskilt här. 
 
2 § Bestämmelsen har justerats. Ärenden om godkännande av anläggning 
har utmönstrats eftersom det inte längre är aktuellt. Bemanningsavgift har 
utgått. Kontrollköp införs inte eftersom lagändringen har flyttats fram. Extra 
offentlig kontroll har tagits bort och annan offentlig verksamhet har inte 
förts in som särskilt begrepp. Nytt är att begreppen 4. uppföljande av 
kontroll som inte var planerad och 5. utredning av klagomål har införts som 
specifikation av den offentliga kontroll nämnden kan ta ut avgift för från 14 
december 2019. 
 
3 § Bestämmelsen har justerats. Att avgift inte tas ut för vissa klagomål 
framgår av 11 § nedan. 
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4 § Bestämmelsen har justerats. Bestämmelse om uppräkning har utgått. 
Detta för att SKL förutser en snar revidering av denna taxa och dessutom 
generellt ser över utformningen av uppräkning med PKV i taxor för att göra 
detta tydligare. 
 
5 § Bestämmelsen motsvarar tidigare 6 § med en justering i uppräkningen 
där vissa åtgärder som är annan offentlig verksamhet har tagits bort. 
 
6 § Bestämmelsen motsvarar tidigare 10 §. 
 
7 § Bestämmelsen som tidigare fanns i 11 § har justerats. Bland annat har 
Livsmedelsverkets riskmodul bilagts. 
 
8 § Bestämmelsen motsvarar tidigare 13 §. 
 
9 § Bestämmelsen motsvarar tidigare 14 § och har justerats bland annat mot 
bakgrund av att det vid utarbetande av underlaget inte finns relevanta 
förordningsbestämmelser beslutade. I bestämmelsen har det förtydligats att 
livsmedelsföretagaren måste visa att verksamheten upphört för att få 
avgiftsbefrielse. Stycket om godkännande har tagits bort. 
 
10 § Tidigare 15 § har fått denna utformning eftersom det är oklart hur 
förordningarna kommer att lyda. 
 
11 § Bestämmelsen är ny. Avgift för extra offentlig kontroll har utgått. 
Avsikten med den nya formuleringen är att fånga vad som ska 
avgiftsbeläggas enligt nya kontrollförordningen, med de justeringar vi kan 
förutse kommer i svenska förordningar. I andra stycket har uttrycket ”inte är 
obefogat” ersatts av en formulering som utformats efter 
kontrollförordningens uttryck i artikel 83 punkten 1. 
 
12 § Bestämmelsen är ny. En vidare möjlighet till justering av avgifter än 
vad som tidigare var möjligt har lagts till. Utgångspunkten är fortfarande att 
det snarast är sänkningar som kan komma i fråga. SKL planerar att 
återkomma med vägledning när det är känt hur relevanta förordningar 
utformats. 
 
13 § Bestämmelsen är ny och utformad mot bakgrund av förordning 
(2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter och Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) 
om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering. 
 
14 § Bestämmelsen är ny och bedöms träffa ett fåtal varor, till exempel 
svamp från områden med förhöjda becquerelvärden. Behörig myndighet är i 
vissa fall den kommun där importören har sitt säte. 
 
15 § Bestämmelsen motsvarar tidigare 19 §. 
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Miljö avdelning 
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TAXA FÖR OFENTLIG KONTROLL INOM 
LIVSMEDELSLAGSTIFTNINGEN FÖR ÅSTORPS KOMMUN 
 
Inledande bestämmelser 
1 §  Denna taxa gäller avgifter för bygg- och miljönämndens kostnader för 
offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EG:s bestämmelser inom 
livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, 
inklusive förordning (2006:1166), om avgift för offentlig kontroll och vissa 
jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning. de 
föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de som 
kompletteras av lagarna. 
 
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 

1. Vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den 
punkt där det tappas ut kran till konsument, och  

2. Snus och tuggtobak. 
 
2 §  Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning 
1. registrering av anläggning  
2. årlig offentlig kontroll 
3. uppföljande kontroll som inte var planerad 
4. utredning av klagomål 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 
6. importkontroll 
7. offentlig kontroll i övrigt 

 
3. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och 

extra offentlig kontroll.  
 

3 §  Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av 
att beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas. nde av 
av enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av 
lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 

 
4 §  Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 

ändra de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med 
en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring 
i prisindex kommunal verksamhet (PKV) fram till den 1 oktober året 
före avgiftsåret. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 
månad år 2016. 

 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2019-10-25 
Version  1 ÅSTORP 



 
 
 

 
 

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 

 2(8) 

5 §  Beslut om att fastställa avgiften enligt 6 § andra stycket, 14 § andra 
stycket och 18 § tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i 
förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna 
taxa fattas av bygg- och miljönämnden. 

 
TIMTAXA (TIMAVGIFT) 
6 §  Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgift) 1153 kronor 
per timme kontrolltid 

(1K=1153 kr). Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en 
anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i 
varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.  

 
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid 
avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
bygg- och miljönämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter 
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. 
 
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år 
tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga 
kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 
 

 
AVGIFT FÖR PRÖVNING 
7 §  Den som ansöker om godkännande av en anläggning för att driva 

livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för 
dricksvattenförsörjning ska betala en avgift för prövningen som 
motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av 
den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet 
avser och erfarenhetsklass B. Avgift för prövning ska betalas för varje 
anläggning som ansökningen avser.  

 
Avgiften för prövning får tas ut i förskott. 

 
8 §  För godkännande av en anläggning med anledning av byte av 

livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver 
godkännande ska, under förutsättning att godkännande för anläggningen 
tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 7 §. 

 
9 §  Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska inte erläggas om 
ansökan avslås. 
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AVGIFT FÖR REGISTRERING 
10§ Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala 

avgift för x timmars kontrolltid. registrering av en anläggning för att 
driva livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak 
eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes 
kontrolltid.  

 
ÅRLIG KONTROLLAVGIFT 
11§ För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 

livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.  
 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid bygg- och miljönämnden 
tilldelar anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1. 
 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen 
bestående av en risk klassificering med hänsyn till typ av företag och 
verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt en 
erfarenhetsklassificering med hänsyn till bygg- och miljönämndens 
erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets 
vägledning beträffande risk klassificering av livsmedelsanläggningar 
och beräkning av kontrollavgifter. Den årliga kontrolltiden för varje 
riskklass och erfarenhetsklass framgår av tabell 1.  
 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden 
multipliceras med timtaxan 1153 kronor (1K).  

 
Tabell 1: Årlig kontrolltid 

Riskklass Erfarenhetsklass 
A B C D 

1 16 32 64 128 
2 8 16 32 64 

3 4 8 16 32 

4 2 4 8 16 
5 1 2 4 8 

 
12§ Om en tillämpning av 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en 

anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande det faktiska 
kontrollbehovet enligt bygg- och miljönämndens riskbedömning, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av bygg- och 
miljönämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.  

 
13§ Fast årlig avgift omfattar kalenderår och tas ut i förskott. Fast årlig 
avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska 
betalas från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten 
påbörjats. Avgiften därefter ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
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påbörjat kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den 
årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 6 § och 
i förekommande fall enligt 20 § . Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjad kalenderår. 
 
Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en 
annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande 
kalenderåret. 
 
Avgiftsskyldigheten upphör från med det kalenderår som följer efter det år 
som verksamheten visat bygg- och miljönämnden att verksamheten upphört. 
 
14§ den årliga kontollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid 
kalenderårets början. 
 
14§ Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

framgår att den och att  
 

Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas 
annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det 
följande kalenderåret.  

 
15§ Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

framgår att den årliga kontrollavgiften ska betalas av 
livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll av den 
som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller 
tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning. 

 
AVGIFT FÖR KONTROLL AV BEMANNING VID 
STYCKNINGSANLÄGGNINGAR 
16§ För bygg- och miljönämndens kontroll av bemanning vid 

styckningsanläggningar tas utöver den årliga kontrollavgiften ut en 
bemanningsavgift för sådan offentlig kontroll som avses i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/20045 samt 4 § 
livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll 
av livsmedel. 

 
Bygg- och miljönämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för 
bemanningen. Avgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras 
med timtaxan. Avgiften ska motsvara bygg- och miljönämndens 
faktiska kostnader för kontrollen. 
 
Avgiften skall betalas kvartalsvis. 

 
AVGIFT FÖR EXTRA OFFENTLIG KONTROLL 
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17§ Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som 
går utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd 
kontrolltid enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna för 
provtagning och analys av prover.  
 

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av 
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna 
om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den 
bristande efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar 
produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs 
debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. Denna 
extra offentliga kontrolltiden är timtaxan (timavgift) 1013 kronor per timme 
kontrolltid 

 
 
18§ Av 12 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel 

framgår att avgift inte skall betalas för kontroll som föranleds av 
klagomål som visar sig vara obefogade.  

 
AVGIFT FÖR UPPFÖLJANDE KONTROLL OCH UTREDNING AV 

KLAGOMÅL 
 
15 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte 
var planeras och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnas 
upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma 
omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för 
att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 6 och för de faktiska kostnaderna för 
provning och analys av prover. 
 
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som 
leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 
 
HÖJNING ELLER NEDSÄTTNING AV AVGIFT 
19§ Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel 

framgår att kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den 
årliga kontrollavgiften om det finns särskilda skäl. Beslut om att sätta 
ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas 
av den nämnd som fastställer avgiften enligt 5 § i denna taxa. Om det 
finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får bygg- och miljönämnden 
i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxaockså besluta 
att sätta ned eller efterskänka avgiften för godkännande, registrering 
eller bemanning vid styckningsanläggningar. 

 
AVGIFT EXPORTKONTROLL 



 
 
 

 
 

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 

 6(8) 

20 § livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 11 § 
betala avgift till bygg- och miljönämnden för sådan särskild offentlig 
kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av 
införselbestämmelser i tredje land. 
 
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i 
ärendet, beräknat enligt 6 §. 
 
AVGIFT IMOPRTKONTROLL 
21 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som 
avses i 6 §, betala avgift till bygg- och niljönämnden för sådan särskild 
importkontroll som följer av förordning (2006:812) om offentlig kontroll av 
livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som 
förordningen kompletterar. 
 
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i 
ärendet, beräknat enligt 6 §, och nämndens faktiska kostnader för 
provtagning och analys av prover. 
 
 
AVGIFTENS ERLÄGGANDE OCH VVERKSTÄLLIGHET M.M. 
2022§ Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Åstorps kommun 

genom dess bygg- och miljönämnden. Betalning ska ske inom tid som 
anges i beslutet om avgift eller faktura i räkning.  

 
VERKSTÄLLIGHETSFRÅGOR M.M. 
2123§ Bygg- och miljönämnden får förordna att dess beslut om avgift ska 

gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
22 24§ Bygg- och miljönämndens beslut om avgift får överklagas hos 

länsstyrelsen.  
___________ 
 
 
1. Denna taxa träder i kraft den 14 december 20191 januari 2019. 
Bestämmelsen om timavgiften i 6 § första stycket ska dock börja tillämpas 
från och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 6 § ska 
debiteras tillämpas istället till och med den 31 december 2019 tidigare 
beslutad timavgift (1153 kr). detsamma gäller ärenden som rör registreringar 
som inkommer till nämnden under denna period. 
 
 
 

Bilaga 1: Riskmodul 
Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt 
föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering 
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(LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den 
kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av 
informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan multipliceras med 
den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen ( tabell 3 nedan). 
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Tabell i . I11formnrio11s111odu le11 

Orsak till kontroll- Yerksamhetens 
behov , ·id aoliiggoiogen stol'lek 

Utfomiar märkning men 
märker fö1packar inte 
livsmedel 

Utfomiar mädcning samt 
märker fö1packar 
livsmedel 

Utfomiar inte märkning 
meu märker/förpackar 
1iv5,medel 

Utfomiar presentation 
men märker, fö1packar 
inte livsmedel 

Utfomiar inte presen
tation och märker, 
fö1packar inte livsmedel 

Oberoende 

a - mycket stor 
b - stor 

c - mellan 
d - liten 

e - mycket liten (I) 
f - mycket liten (II) 
g - ytterst liten 

a - mycket stor 
b - stor 

c - mellan 
d - liten 

e - mycket liten (I) 
f - mycket liten (II) 
g - ytterst liten 

Oberoende 

Oberoende 

Tnbl'll 3. Erfnret1hetsmodttlett 

El'f :uenbetsklMs A B 

Tidsfaktor 0.5 

Kontrolltid 
(timma1·) 

24 

8 

6 

2 

4 

3 

1 

1 

0 

C 

l.5 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
 

Kf § 8 
 
Borgensram för Åstorps kommuns helägda aktiebolag  
Dnr KSFD 2019/336 
 
Sammanfattning 
November 2019 har Björnekulla fastighets AB kommunal borgen om 
306 421 000 kr och AB Kvidingebyggen en kommunal borgen om 
30 000 000 kr. Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 
336 421 000 kr. Bakomliggande lån är uteslutande till Kommuninvest.  
 
Ekonomienheten har haft kontakt med de helägda kommunala bolagen 
angående behov av borgensram för år 2020. Björnekulla Fastighets AB har i 
samband med detta anhållit om en utökad ram på 80 miljoner kronor (mkr), 
varav 25,2 mkr avser upplösning av nuvarande internbankslån, vilket inte 
påverkar koncernens belåning. AB Kvidingebyggen har anhållit om en 
utökad ram om 90,2 mkr, varav 60 mkr avser upplösning av nuvarande 
internbankslån, vilket inte påverkar koncernens belåning. 
Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 506 621 000 kr 
 
Kommuninvest ställer krav på formaliserad text vid utökning av kommunalt 
borgensåtagande. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-01-08, § 8 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-12-04 § 307 
Tjänsteskrivelse från Olle Schultz, ekonomicontroller, 2019-11-21 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
BFAB 

ÅSTORP 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunstyrelsen 12(43) 

Sam man I rädesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-0 1-08 

Ks §8 

Borgcnsram för Åsto rps komm uns helägda aktiebolaj\ 
Dnr KSFD 2019/336 

Sammanfattning 
November 2019 har Björnekulla fastighets AB kommunal borgen om 
306 421 000 kr och AB Kvid i11gcbyggen en kommunal borgen om 30 000 000 
kr. Dena föranleder en kommunalt borgensåtagande om totalt 336 42 1 000 kr. 
Bakomliggande lån lir uteslutande till Kom111uninves1. 

Ekonomienheten har hart kontakt med de helägda kom111unala bolagen angående 
behov av borgensram för år 2020. l3jörnekulla Fastighets AB har i samband med 
deua ,mhållit om en utökad ram på 80 miljoner kronor (mkr). varav 25.2 mkr 
avser upplösn ing av nu varande intcrnba11kslån. vilket inte påverkar koncernens 
belåning. Al3 Kvid ingebyggen har anhåll it om en utökad ram 0 111 90,2 mkr. 
varav 60 mkr avser upplösning av nuvarande intcrnbankslån. vilket inte påverkar 
koncernens belåning. 
Della föranleder en kommunalt borgensåtagande om totalt 506 621 000 kr 

Kommuninvcst ställer krav på formal iserad lext vid utökning av kommunalt 
borgensåtagande. 

Bes lutsundcrlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott. 2019- 12-04 § 307 
Tjänsteskrivelse från Ol le Schul tz. ekonomicontroller. 2019-11-2 1 

v .. kanclcn 
Ordf'örande yrkar på all föreslå kommunful lmäktige: 

• an såsom rör egen skuld ingå borgen för lljörnekulla Fastighets AB:s 
låneförpliktelser upp ti ll ett totalt högsta lånebelopp om 386 421 000 kr. 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

• att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Kvidingebyggens 
låneförpliktelser upp till en totalt högsta lånebelopp om 120 200 00() kr. 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

P .. oposition 
Ordförande stä ller eget yrkande under proposition och finner all dena bifo lles. 

Utdragsbosty,t<ande 



ÅSTORP 

Justerandes $1gnatur 

Kommunstyrelsen 13(43) 

Sammanträdcsprolokoll 
Sammanträdesdatum 2020-0 1-08 

Ks § 8, forts 

Kommunsty relsens förslag till kommunfullrniiktigcbeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunful lmäktige au: 

• all såsom för egen skuld ingå borgen för Björnekulla Fastighets AB:s 
låneförpl iktelser upp till en totalt högsta lånebelopp om 386 42 1 000 kr. 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

• att såsom flir egen skuld ingå borgen för AB Kvidingcbyggcns 
låneförpl iktelser upp ti ll ett totalt högsta lånebelopp om 120 200 000 kr. 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Expedieras 
Akten 
Kommunli.Jl lmäktige 

Utdragsbestj!l<al\de 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

I 0(22) 

Sammantriidcsprotokoll 
Sammanträdesdatum 20 19-12-04 

KsAu § 307 

Borgcnsram för Åstorps kommuns kommun,igda akt iebolag 
Dnr KSFD 2019/336 

Sammanfät1ning 
November 2019 har Björnekulla fastighets AB kommunal borgen om 
306 42 1 000 kr och AB Kvidingebyggen en kommunal borgen 0111 

30 000 000 kr. Dena föranleder en kommunalt borgensåtagande 0111 totalt 
336 421 000 kr. Bakomliggande lån är uteslutande till Kommuninvest. 

Eko11011 1i1::11ltt:t<::ll har haft kontakt med de he lägda kommunala bolagen 
angående behov av borgensram for år 2020. Björnekulla Fastighets AB har i 
samband med detta anhållit om en utökad ram på 80 mi ljoner kronor (mkr). 
varav 25.2 mkr avser upplösning av nuvarande intcrnbankslån, vilket inte 
påverkar koncernens belåning. AB Kvidingebyggen har anhållit om en 
utökad ram 0111 90,2 mkr, varav 60 mk.r avser upplösn ing av nuvamnde 
internbankslån. vi lket inte påverkar koncernens belåning. 
Detta föran leder en kommunalt borgensåtagande om !Otalt 506 621 000 kr 

Kommuninvest ställer krav på formal iserad tex t vid utökning av kommunalt 
borgensåtagande. varefter förslag till kommunfullmäktigebeslut är 
formu lerat i enl ighet med den lydelsen: 

"Kommunfullmäktige beslutar. 1111 såsom för egen skuld ingå borgen ror 
.. . XXX:s låneförpliktelser upp till eu totalt högsta lånebelopp om 
.... .. XXX ..... kr.jämte därpå löpande ränta och kostn~der·· 

Beslutsundcrlag 
·1}änstcskrivelse från Olle Schultz. ekonomicontrol ler. 2019- 1 1-21 

Yrlrnndcn 
Ordrörande yrkar l)å au föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfulhnäktige: 

• an såsom för egen skuld ingå borgen for 8jörnck.ulla Fastighets AB:s 
låneförpliktelser upp ti ll ell totalt högsta lånebelopp om 386 42 1 000 
kr. jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

• au såsom för egen skuld ingå borgen för AB Kvidingebyggens 
låneförpliktelser upp ti ll en totalt högsta lånebelopp om 120 200 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

UldragsiJeSlj!kande 



ÅSTORP 

Jus:terandes signatur 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

11(22) 

Sammantriidcspl'otokoll 
Sammanträdesdatum 2019- 12-04 

KsAu § 305, forts 

Pl'OflOSition 
Ordrorande ställer eget yrkande under proposition och !inner au delta 
bifalles. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebes lu t 
Kommunstyrelsen föreslår kommunful lmäktige alt: 

• au såsom för egen skuld ingå borgen för Björnckulla Fastighets AB:s 
låneförpliktelser upp till ell 101alt högsta lånebelopp om 386 421 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

• an såsom ltlr egen skuld ingå borgen för Al3 Kvidingebyggens 
låneförpliktelser upp till ell totalt högsta lånebelopp om 120 200 000 
kr. jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

F.x pedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdeln ingen 
BFAB 

Utdra9sbesty,1<ande 



Kommunstyrelseförvaltningen        1(2) 

Ekonomiavdelningen 
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Olle Schultz 
Ekonomicontroller  
042 – 640 42  
olle.schultz@astorp.se  
 
Kommunfullmäktige 
 
Borgensram för Åstorps kommuns kommunägda aktiebolag 
Dnr KSFD 2019/336 
 
Sammanfattning 
November 2019 har Björnekulla fastighets AB kommunal borgen om 
306 421 000 kr och AB Kvidingebyggen en kommunal borgen om 
30 000 000 kr. Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 
336 421 000 kr. Bakomliggande lån är uteslutande till Kommuninvest.  
 
Ekonomienheten har haft kontakt med de helägda kommunala bolagen 
angående behov av borgensram för det kommande året, 2020. Björnekulla 
Fastighets AB har i samband med detta anhållit om en utökad ram på 80 
miljoner kronor (mkr), varav 25,2 mkr avser upplösning av nuvarande 
internbankslån, vilket inte påverkar koncernens belåning. AB 
Kvidingebyggen har anhållit om en utökad ram om 90,2 mkr, varav 60 mkr 
avser upplösning av nuvarande internbankslån, vilket inte påverkar 
koncernens belåning. 
Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 506 621 000 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 
Tjänsteskrivelse från Olle Schultz, ekonomicontroller, 2019-11-21 
 
Förslag till beslut 

• att såsom för egen skuld ingå borgen för Björnekulla Fastighets AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 386 421 000 
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 120 200 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2019-11-21 
Version  1 ÅSTORP 
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 2(2) 

 
Olle Schultz 
 
 
Expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Björnekulla Fastighets AB 
AB Kvidingebyggen 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

13(22) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
 

Kf § 9 
 
Ram för upplåning år 2020 
Dnr KSFD 2019/338 
 
Sammanfattning  
I november 2019 uppgår Åstorps kommuns låneskuld till 345 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 2020 
uppgår lånebehovet till 97 mkr. Ekonomiavdelningen föreslår att låneramen 
fastställs till 150 mkr för år 2020 vilket då också inkluderar en marginal för 
ev. tillkommande eller tidigarelagda investeringar under året. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-01-08, § 9 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-12-04 § 309  
Tjänsteskrivelse från Olle Schultz, ekonomicontroller, 2019-11-21 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
 

ÅSTORP 



ÅSTORP 

Juslerandes signatur 

Kommunstyrelsen 14(43) 

Sammantriidcsprotokoll 
Sammantrlidesda1um 2020-0 1-08 

Ks § 9 

Ram för upplåning år 2020 
Dnr KSPD 2019/338 

Sammanfattning 
I november 20 I 9 uppgår Åswrps kommuns låneskuld 1i ll 345 miljoner kronor 
(mkr). Pör au finansiera y11erligarc i11ves1eringar under årets sis1a kvar1al så är 
prognosen att yuerligare O mkr behöver lånas upp. 

I enlighet med linansieringsbudgeten i föreliggande budgetforslag 2020 uppgår 
lånebehovet till 97 mkr. Ekonomiavdelningen föreslår au låneramen fastställs till 
150 mkr för år 2020 vilket då också inkluderar en marginal för ev. til lkommande 
eller tid igarelagda investeringar under året. 

13cslutsundcrlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbe1sutsko11. 20 19-12-04 § 309 
·11ansteskrivdse från Olle Schul1z. ekonomicon1rollcr, 2019-11 -21 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på all föreslå kommunfu ll mäktige: 

• All Åstorps kommuns ram for upplåning år 2020 fas1s1äl ls till 150 
mi ljoner kronor. Låneramen avser nyupplåning. 

• All Komm unens checkkredi1 ska uppgå 1ill högst 20 miljoner kronor för 
kommunkoncernen. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och linner all deua bifalles. 

Kommunstyrelsens fö1-slng till kommunfullmiiktigcbcs lut 
Komm unstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

• All Åstorps kommuns ram lor upplån ing år 2020 fäs1st1ills till 150 
miljoner kronor. Låneramen avser nyupplåning. 

• Alt Kommunens checkkredit ska uppgå till högst 20 mi ljoner kronor för 
kommunkoncernen. 

Expedieras 
Ak1e11 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbast)'kande 



ÅSTORP 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

13(22) 

Sammanträdcsprotol<oll 
Sammanträdesdatum 2019- 12-04 

KsAu § 309 

Ram för upplåning år 2020 
Dnr KSFD 2019/338 

Snm man fattning 
I november 2019 uppgår Åstorps kommuns låneskuld ti ll 345 mi ljoner 
kronor (mkr). För an fi nansiera ytterligare investeringar under årets sista 
kvartal så är prognosen att ytterl igare O mkr behöver lånas upp. 

I enl ighet med finansieringsbudgeten i förel iggande budgetförslag 2020 
uppgår lånebehovet til l 97 mkr. Ekonomiavdelningen föreslår all låncrnmcn 
fastställs till 150 mkr för år 2020 vilket då också inkluderar en marginal för 
ev. tillkommande el ler tid igarelagda investeringar under året. 

Bcslutsunderlug 
Tjänsteskri velse från Olle Schultz. ekonomicomroller. 2019- 11 -21 

Yrl<andcn 
Ordförande yrkar på all föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunful lmäktige: 

• All Åstorps kommuns ram for upplåning år 2020 faststiills ti ll 150 
miljoner kronor. Låneramen avser nyupplåning. 

• Att Kommunens checkkredit ska uppgå till högst 20 miljoner kronor 
för kommunkoncernen. 

J'l'oposition 
Ordförande ställer eget )'rkandc under proposition och finner au detta 
bifalles. 

Arbetsutskottets föl'slag till l<ommunstyrelscbrs lut 
Komm unstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

• /\tl Åstorps kommuns ram för upplåning år 2020 fastställs li ll 150 
miljoner kronor. Låneramen avser nyupplåning. 

• All Kommunens checkkred it ska uppgå till högst 20 miljoner kronor 
för kommunkoncernen. 

Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
BFAB 

Utdragsbestylkande 



Kommunstyrelseförvaltningen        1(1) 

Ekonomiavdelningen 
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Olle Schultz 
Ekonomicontroller  
042 – 640 42  
olle.schultz@astorp.se  
 
Kommunfullmäktige 
 
Ram för upplåning år 2020 
Dnr KSFD 2019/338 
 
Sammanfattning  
I november 2019 uppgår Åstorps kommunens låneskuld till 345 miljoner 
kronor (mnkr). För att finansiera ytterligare investeringar under årets sista 
kvartal så är prognosen att ytterligare 0 mnkr behöver lånas upp. 
 
I enlighet med finansieringsbudgeten i föreliggande budgetförslag 2020 
uppgår lånebehovet till 97 mnkr. Ekonomiavdelningen föreslår att 
låneramen fastställs till 150 mnkr för år 2020 vilket då också inkluderar en 
marginal för ev. tillkommande eller tidigarelagda investeringar under året. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Olle Schultz, ekonomicontroller, 2019-11-21 
 
Förslag till beslut 

• Åstorps kommuns ram för upplåning år 2020 fastställs till 150 
miljoner kronor. Låneramen avser nyupplåning. 

• Kommunens checkkredit ska uppgå till högst 20 miljoner kronor för 
kommunkoncernen. 

 
 
 
Olle Schultz 

 
Expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Björnekulla Fastighets AB 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2019-11-21 
Version  1 ÅSTORP 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

14(22) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
 

Kf § 10 
 
Borgensavgifter för de helägda kommunala aktiebolagen från 2020 
Dnr KSFD 2019/337 
 
Sammanfattning 
De kommunala bolagen använder kommunal borgen som säkerhet vid 
upplåning eftersom detta anses som det mest effektiva ur såväl administrativ 
synpunkt som ur kostnadssynpunkt. Enligt aktuell lagstiftning ska en 
kommun ta ut en affärsmässig borgensavgift av de kommunala bolagen när 
kommunen lämnar borgen. Borgensavgiften har under 2019 uppgått till 0,23 
% och Kommunstyrelseförvaltningen föreslår oförändrad avgiftsnivå för år 
2020. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-01-08, § 10 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-04 § 308 
Tjänsteskrivelse från Olle Schultz, ekonomicontroller, 2019-11-21 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 

ÅSTORP 



ÅSTORP 

Justerandes s,gnatur 

Kommunstyrelsen 15(43) 

Sammantriidcsprotokoll 
Sammamrlidesdatum 2020-01-08 

Ks § 10 

Borgcnsavgiftcr för de helägda kommunala aktiebolagen från 2020 
Dnr KSFD 20 I 9/337 

Sammanfattning 
De kommunala bolagen använder kommunal borgen som säkerhet vid upplåning 
ellcrsom delta anses som det mest effekt iva ur såväl administrativ synpunkt som 
ur kostnadssynpunk t. Enl igt aktuell lagstilining ska en kommun ta ut en 
affärsmässig borgensavgift av de kommunala bolagen när kommunen lämnar 
borgen. Borgensavgilien har under 2019 uppgått till 0,23 % och 
kommunstyrelseförvaltn ingen föreslår oförändrad avgiflsnivå för år 2020. 

Bcslutsundcrlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskoll 2020-1 2-04 § 308 
Tjänsteskrivelse från Olle Schuhz. ekonomicontrollcr, 20 19-1 1-21 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på an föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

• All borgensavgift ska fr.o. rn. 2020 tas ut med 0,23 % (oförändrat). 
• /\ ll borgensavgi fl ska beräknas på ingående värden avseende 

borgcnsåtaganden vai:je år och faktureras årsvis. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner au dcua bifalles. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmiiktigcbeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

• All borgensavgift ska fr.o.m. 2020 tas ut med 0.23 % (oförändrat). 
• All borgensavgifi ska beriiknas på ingående värden avseende 

borgensåtaganden varje år och faktureras årsv is. 

Expedieras 
Akten 
Kommunful lmäktige 

Utdragsbest)ll<ande 



ÅSTORP 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

12(22) 

Sa 11111111 n tr·iidcs p ro to kol I 
Sammantr!idesdattm1 20 19- 12-04 

KsAu § 308 

Borgensavgiftcr för de heliigda kommunala aktiebolagen från 2020 
Dnr KSFD 2019/337 

Sammanfattning 
De kommunala bolagen använder kommunal bmgen s0111 säkerhet vid 
upplåning eftersom dclla anses som det mest effektiva ur såväl administrat iv 
synpunkt som ur kostnadssynpunkt. Enligt aktuell lagstiftn ing ska en 
kommun ta ut en affiirsmässig borgensavgifl av de kommunala bolagen när 
kommunen lämnar borgen. 13orgensavgiften har under 20 19 uppgåll ti ll 0,23 
% od, ko111111u11s1yn.:bd'orval1ningen rureslår of1Jrtlndrad avgiftsnivå fOr år 
2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Olle Schultz, ekonomieont roller, 2019- 11-2 1 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på all föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfu llmäktige: 

• All borgensavgift ska fr.<>.m . 2020 tas ut med 0,23 % (oförändrat). 
• All borgensavgifl ska beräknas på ingående värden avseende 

borgensåtaganden va1je år och faktureras årsvis. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposit ion och finner au delta 
bi fäl les. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslu t 
Komnnmst)'fClsen föreslår kommunfullmäktige: 

• All borgcnsavgift ska fr.o.m. 2020 tas ut med 0.23 % (oförändrat). 
• All borgcnsavgift ska beräknas på ingående värden avseende 

borgensi1taganden varje år och faktureras årsvis. 

Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
BFAB 

Utdragsbestyrkande 



Kommunstyrelseförvaltningen        1(1) 

Ekonomiavdelningen 
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Olle Schultz 
Ekonomicontroller  
042 – 640 42  
olle.schultz@astorp.se  
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Borgensavgifter för de helägda kommunala aktiebolagen från 2020 
Dnr KSFD 2019/337 
 
Sammanfattning 
De kommunala bolagen använder kommunal borgen som säkerhet vid 
upplåning eftersom detta anses som det mest effektiva ur såväl administrativ 
synpunkt som ur kostnadssynpunkt. Enligt aktuell lagstiftning ska en 
kommun ta ut en affärsmässig borgensavgift av de kommunala bolagen när 
kommunen lämnar borgen. Borgensavgiften har under 2019 uppgått till 0,23 
% och kommunstyrelseförvaltningen föreslår oförändrad avgiftsnivå för år 
2020. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[ Nej] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

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

påverka barn 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Olle Schultz, ekonomicontroller, 2019-11-21 
 
Bedömning utifrån barnperspektivet 
Ej tillämpligt 
 
Hur har barns bästa beaktats? 
Ej tillämpligt 
 
Förslag till beslut 

 Borgensavgift ska, fr o m 2020, tas ut med 0,23 % (oförändrat). 
 Borgensavgift ska beräknas på ingående värden avseende 

borgensåtaganden varje år och faktureras årsvis. 
 
 
 
Olle Schultz 
 
Expedieras till: Ekonomiavdelningen, BFAB, KVB 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2019-11-21 
Version  1 ÅSTORP 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

15(22) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
 

Kf § 11 
 
Plan för aktiva åtgärder 2020-2023 
Dnr KSFD 2019/322 
 
Sammanfattning 
Den 1 januari 2017 infördes nya regler i diskrimineringslagen avseende 
arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldigheter att arbeta förebyggande 
och främjande för att motverka diskriminering och för lika rättigheter och 
möjligheter, det som i lagen heter aktiva åtgärder.  
Genom att plan för aktiva åtgärder antas uppfyller vi de krav som 
diskrimineringslagen ställer på oss som arbetsgivare.  
Enligt lagen ska arbetsgivaren genomföra ett kontinuerligt arbete i fyra steg 
(undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom olika områden. 
 
Aktiva åtgärder ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder: kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-01-08, § 12 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2019-11-21 § 36 
Tjänsteskrivelse från Paul Eklund, HR-chef, 2019-11-13 
Plan för aktiva åtgärder 2020-2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras 
Akten 
HR-avdelningen 

ÅSTORP 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunstyrelsen 17(43) 

Samma ntriidcs11 rotokol I 
Samman1rädesdatu111 2020-0 1-08 

Ks § 12 

Plan för aktiva :i tgärdcr 2020-2023 
Dnr KSFD 2019/322 

Samnrnnfattning 
Den I januari 2017 inlordes nya regler i diskrimineringslagen avseende 
arbetsgivare~ och utbildningsanordnares skyldigheter alt arbcla förebyggande 
och främjande för all mo1verka diskriminering och för lika räuigheler och 
möj ligheter. det som i lagen he1er aktiva ålgärder. 
Genom all plan för aktiva åtgiirdcr antas uppfyller vi de krav som 
diskrimincringslagen ställer på oss som arbetsgivare. 
Enlig1 lagen ska arbetsgivaren genomfora elt konlinuerligt arbete i fyra steg 
(undersöka. analysera. åtgärda, följa upp) inom olika områden. 

Ak1iva å1gärder ska om falla sam1liga sju diskrimineri ngsgrunder: kön. 
könsiden1 i1et eller könsuuryck. emisk ti ll hörighet religion el ler annan 
1rosuppfä11ni ng. funktionsnedsållning. sexuel l läggning och ålder. 

Beslutsunderlag 
Pro1okoll från kommunstyrelsens personalutskon 2019- I 1-21 § 36 
Tjänsteskrivelse från Paul Eklund, HR-chet: 2019-11-13 
Plan for aktiva åtgärder 2020-2023 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på all före~lå kommun fu llmäktige au anta plan ll:ir aktiva 
åtgärder 2020-2023 och all förval1n ingarna arbetar aktivt med denna. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och fi nner all de11a bifalles. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfulhnäktigcbcslut 
All anta plan for aktiva åtgärder 2020-2023 och alt förval1ningarna arbcrnr ak1iv1 
med denna. 

Expedierns 
Akten 
Kommunfullmäk1ige 

Utdragobeotyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signalur 

Kommunstyrelsens 
Personalutskott 

7(8) 

SammanCrfidc ·protokoll 
Sammanträdesdatum 2019-11-21 

KsPu § 36 

Plan för aktiva atgiirdcr 
nnr KSFD 2019/322 

, ammnnfattning 
Den l januari 20 17 infördes nya regler i diskri1ni11cringslagen avsc1.:ndc 
arbctsgin1rcs och utbildning ·anordnares skyld igheter an arbeta 
rd1-ebyggande och främjande för att motverka diskrimincdng och för lika 
rfölighetcr och möjligheter, del. om i lagen beter uktiva atgärder. 
Gt:norn att plan för aktiva atgiirder antas uppfyller vi de krtl\ som 
diskrimincringslagcn stäl ler pö. oss som arbetsgivare. 
Enligt lagen ska du som är arbctsgivart: genomföra etl kont inuerligt a1·bctc i 
fyra steg (undersöka. analysera, åtgärc.la. följa upp) inom ol ika omraden. 

/\kliva åtgärder ska omfatta saml liga sju diskri1nineringsgrnndcr: kön. 
könsidcmitct eller könsunryck. etnisk rillhörighet, religion eller ,mnan 
trosuppfattning. funktionsn~<lsiittning. sexuell läggning och aldcr. 

Besluts1mdcrlag 
Tjänslc~krivdse från Paul Eklund, I IR-chef, 2019-11-13 
Plan för akt i \·a åtgiirder 2020-2023 

. rkanden 
Ordförande yrkar pci att föreslå kommunsl)1relsen att unla plan for akliva 
atgär<lcr 2020-2023 och all förva ltningarna arbetar akt[\ t 111cd d1.:nna. 

PrOJ)OSition 
Ordförande •Häl ler ege1 yrkande under rroposition och !inner att dcttu 
bifalles. 

Perso1rnlutskottels försJag till kommun t)•1·clse be · lut 
Att anta plan för a~tiva åtgiirder 2020-2023 och all fön.iltningarn::i arbetar 
aktivt med denna. 

E. pedieras 
Aklen 
Kommunst) rclscn 

Utdragsbestyllla nde 
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Paul Eklund  
HR-chef  
042 - 640 45 
paul.eklund@astorp.se  
 
Kommunfullmäktige 
 
Plan för aktiva åtgärder 
Dnr KSFD 2019/104 
 
Sammanfattning 
Den 1 januari 2017 infördes nya regler i diskrimineringslagen avseende 
arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldigheter att arbeta 
förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och för lika 
rättigheter och möjligheter, det som i lagen heter aktiva åtgärder.  
Genom att plan för aktiva åtgärder antas uppfyller vi de krav som 
diskrimineringslagen ställer på oss som arbetsgivare.  
Enligt lagen ska du som är arbetsgivare genomföra ett kontinuerligt arbete i 
fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden: 

1. Arbetsförhållanden 
2. Löner och andra anställningsvillkor 
3. Rekrytering och befordran 
4. Utbildning och övrig kompetensutveckling 
5. Föräldraskap och arbete 

• främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika 
kategorier av arbetstagare och på ledande positioner 

• samverka med arbetstagarna i alla steg 
• dokumentera alla delar av arbetet med aktiva åtgärder – om du har 

25 anställda eller fler 

Aktiva åtgärder ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder: kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från HR-chef Paul Eklund 2019-03-08 
 
Förslag till beslut 
Att anta plan för aktiva åtgärder 2020-2023 
 
 
Paul Eklund   Alexandra Engström  
HR-chef   HR-utvecklare 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2019-11-13 
Version  1 ÅSTORP 
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Expedieras till: Kommunfullmäktige 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Plan för  
Aktiva åtgärder 2020-2023 
 
 
Dnr KSFD 2019/322 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutat av:  
Datum: xx månad år  
Dokumentet gäller för:  
Dokumentansvarig: HR-utvecklare 
Giltig till: 2023 
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1. Inledning 
 
Åstorps kommun vill att samtliga arbetsplatser inom såväl skola, vårdboende, hemvård park 
och anläggning, kök med mera ska präglas av en integrerad mångfald och jämställdhet. Detta 
ska vi åstadkomma genom att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp följande områden: 
 

• arbetsförhållanden,  
• löner och andra anställningsvillkor,  
• rekrytering och befordran, 
• utbildning och övrig kompetensutveckling, 
• möjlighet att förena förvärvsbete med föräldraskap, 

utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. 
 
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare ska ha möjlighet till inflytande, 
påverkan och utveckling. Tillsammans blir vi bättre på att göra vårt arbete Aktiva åtgärder är 
en plan vars innehåll styrs av diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Diskrimineringslagen 
syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter.  
 
Aktiva åtgärder (3 kap. Diskrimineringslagen) 

2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete 
genom att 

1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns 
andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten 

2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 
3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och 
4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3. 

3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. 

Åtgärder ska tidsplanernas och genomföras så snart som möjligt. 

Uppföljning av kommunens arbete sker i november varje år samtidigt ska förvaltningen 
göra en översyn av tidigare års plan för att säkerställa att åtgärder har utförts och att 
utvärdering av dessa blivit utförd.  
 

2.  Metod  
 
Åstorps kommun kommer att arbeta utifrån denna plan för aktiva åtgärder. Planen är 
framtagen centralt för att tydliggöra arbetsgivarens skyldighet enligt lag och den vilja som 
kommunen har att vara en attraktiv arbetsgivare genom inkludering. Planen ska enligt beslut i 
CESAM 2019-03-05 såsom alla andra styrdokument behandlas inom ramen för samverkan. 
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Varje steg ska samverkas med medarbetare i enlighet med diskrimineringslagen. Varje 
förvaltning ska utse en enskild arbetsgrupp som är ansvarig för att arbetet bedrivs där 
åtgärderna ska vidtas. Eller av medarbetare med mandat att fatta beslut i frågan. Genom att 
använda nedan matris tydliggörs vilka aktiva åtgärder som ska undersökas. Respektive aktiv 
åtgärd har ett eget avsnitt. Genom att fastställa ett nuläge kan respektive förvaltning ta 
avstamp i sitt arbete.  
 
Respektive aktiv åtgärd ska utgå ifrån diskrimineringsgrunderna. 

 
3. Arbetsförhållanden 

 
Med arbetsförhållanden menas den fysiska och den sociala arbetsmiljön. Det kan exempelvis 
röra sig om fördelning av heltids- och deltidsanställningar, fördelning av visstidsanställningar 
och tillsvidareanställningar, på vilket sätt arbetsuppgifter fördelas i verksamheten samt hur det 
sociala samspelet fungerar i verksamheten.  
 
Analysera om det finns ett samband mellan de anställningsformer som finns i verksamheten 
och någon av diskrimineringsgrunderna. Om analysen påvisar ett samband mellan en viss 
anställningsform och en diskrimineringsgrund, ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som 
skäligen kan krävas. 
 
Här följer exempel på frågor som arbetsgivaren kan fundera över i samband med 
undersökningen av verksamhetens arbetsförhållanden: 
 

• Hur fördelar sig olika befattningar mellan arbetstagarna? 
• Hur ser attityder till arbetstagare i olika åldersgrupper ut? 
• Hur är arbetsplatsen fysiskt utformad? 

Aktiva åtgärder Undersöka 
risker  

Analysera 
orsaker 

Genomföra 
åtgärd 

Följa upp 

Arbetsförhållanden      

Löner och andra 
anställningsvillkor 

    

Rekrytering och 
befordran 
 

    

Utbildning och övrig 
kompetensutveckling 
 

    

Möjlighet att förena 
förvärvsbete med 
föräldraskap 
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• Föreligger det en hög arbetsbelastning eller hög stressnivå och skiljer sig denna åt 
mellan medarbetare utifrån de sju diskrimineringsgrunderna? 

• Råder det ett öppet socialt klimat på arbetsplatsen som inkluderar alla sexuella 
läggningar? 

• Finns beredskap för att praktiskt lösa situationen om arbetsgivaren anställer en person 
med en funktionsnedsättning? 

• Är lyftanordningar, kontorsmöbler, verktyg, tekniska hjälpmedel och personlig 
skyddsutrustning anpassade efter olika behov? 

 
Nuläge och analys 
 
Undersök hur det ser ut på din förvalting idag och analysera underlaget. Vilka risker och 
hinder kan ni identifierade på detta området? Fyll därefter i nedan matris för åtgärder. 

Åtgärdsplan  

 
4. Löner och andra anställningsvillkor 

 
Med bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor menas arbetsgivarens 
generella förhållningssätt riktlinjer och kriterier för lönesättning och andra liknande 
ställningstaganden, bestämmelser och praxis. Här ingår även bestämmelser om löneförmåner 
som tjänstebil, bostads- och reseförmåner och bonussystem. 
 
Arbetsgivaren ska varje år kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och 
andra anställningsvillkor i syfte att upptäcka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män 
(lönekartläggning). Utöver detta ska arbetsgivaren undersöka bestämmelser och praxis om lön 
och andra anställningsvillkor som används i verksamheten utifrån samtliga 
diskrimineringsgrunder. Undersökningen ska inte ske på individnivå utan ta sikte på 

Åtgärder Ansvarig  Tidsplan Uppföljning 

Exempel: 
Stående punkt på 
APT om 
inkludering av 
nya medarbetar. 
Hur kan alla ges 
möjlighet att vara 
med i 
gemenskapen?  

Exempel: 
Enhetschef 

Exempel: 
November 
2019  

Exempel: Uppföljning genom 
enkät till alla medarbetare. 
November 2020 

    

    



 
 

 
 

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 

2019-11-12  

arbetsgivarens generella förhållningssätt. Detta innebär att arbetsgivaren ska undersöka, 
analysera och vidta åtgärder i syfte att tillse att bestämmelser och riktlinjer som tillämpas i 
verksamheten avseende löner och andra anställningsvillkor är neutralt utformade och inte 
innebär att vissa grupper missgynnas  
Här följer exempel på frågor som arbetsgivaren kan fundera över i samband med 
undersökningen av löner och andra anställningsförmåner: 
 

• Hur ser lönekriterier och policys kring löneförmåner ut? 
• Hur tillämpas lönekriterierna i praktiken?  
• Vilka risker och hinder är identifierade på detta område?  

 
Nuläge och analys 
 
Undersök hur det ser ut på din förvalting idag och analysera underlaget. Vilka risker och 
hinder är identifierade på detta området? Fyll därefter i nedan matris för åtgärder. 

Åtgärdsplan  

 
5.  Rekrytering och befordran 

 
Arbetsgivaren ska undersöka och analysera hur arbetet med rekrytering och befordran går till 
både externt och internt. Det innebär bland annat att du som är arbetsgivare ska arbeta för att 
alla oavsett diskrimineringsgrund får möjlighet att söka lediga jobb. Kommunen ska tillämpa 
lika möjlighet att söka lediga anställningar och lika möjlighet till befordran. Det kan bland 
annat gälla att se över obefogade eller omotiverade krav i platsannonser när det gäller 
kompetens, bakgrund eller utbildning. Det kan exempelvis handla om att undersöka och 
analysera riktlinjer och rutiner som används i kommunen. Frågor som arbetsgivaren kan ställa 
sig i samband med undersökningen av arbetsgivarens rutiner för rekrytering och befordran är: 
 

• Hur utformas annonser? 
• Hur går urvalet till? 
• Hur går intervjuer till? 
• Erbjuds utbildning och kompetensutveckling för möjlighet till en högre tjänst till 

samtliga arbetstagare? 

Åtgärder Ansvarig  Tidsplan Uppföljning 

Exempelvis: 
Policy behöver 
korrigeras 

Exempelvis: 
HR-
utvecklare 

Exempelvis: 
juni 2020 

Exempelvis: Juni 2021 
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Nuläge och analys 
 
Undersök hur det ser ut på din förvalting idag och analysera underlaget. Vilka risker och 
hinder är identifierade på detta området? Fyll därefter i nedan matris för åtgärder. 

Åtgärdsplan  
 

 
6.  Utbildning och övrig kompetensutveckling 

 
Arbetsgivaren ska tillse att alla arbetstagare får del av utbildning och kompetensutveckling 
oavsett diskrimineringsgrund. Arbetsgivaren bör verka för att alla arbetstagare ges likvärdiga 
möjligheter till utbildning och övrig kompetensutbildning, men arbetsgivaren har samtidigt ett 
ansvar att främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av 
arbetstagare och på ledande position.   
Frågor som arbetsgivaren kan ställa sig i samband med undersökningen av på vilket sätt 
utbildning och kompetensutveckling tillhandahålls är följande: 
 

• Hur utformas erbjudanden om utbildning/kompetensutveckling? 
• Finns det formella respektive informella riktlinjer för 

utbildning/kompetensutveckling? 
• Har samtliga relevanta målgrupper informerats om tillgänglig 

utbildning/kompetensutveckling? 
• Lyfts frågan om kompetensutveckling och utbildning på ett likvärdigt sätt i samband 

med de årliga medarbetarsamtalen? 
• Hur går urvalet till? 

 
  

Åtgärder Ansvarig  Tidsplan Uppföljning 

Exempel: 
Annonser alla 
tjänster extern 
för att 
möjliggöra fler 
sökande och 
främja 
mångfald.   

Exempel: 
Ansvarig 
rekryterande 
chef 

Exempel: 
Augusti 
2020 

Exempel: November 2021 
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Nuläge och analys 
 
Undersök hur det ser ut på din förvalting idag och analysera underlaget. Vilka risker och 
hinder är identifierade på detta området? Fyll därefter i nedan matris för åtgärder. 

Åtgärdsplan 
 

 
7. Föräldraskap och arbete 

 
Arbetsgivaren är skyldig att underlätta för alla arbetstagare att förena förvärvsarbete och 
föräldraskap. Förvaltningen ska undersöka om det finns faktorer på arbetsplatsen som kan 
försvåra möjligheterna att ta ansvar för barn och hem. Sådana faktorer kan vara hur eventuell 
övertid är förlagd, hur vi håller kontakt med de som är föräldralediga och hur 
arbetsplatsträffar och konferenser förläggs. Undersökningen och analysen ska i detta fall 
omfatta frågan hur verksamheten fungerar för den som är förälder och om det finns behov av 
åtgärder för att underlätta föräldraskap och arbete. Vilka åtgärder som ska vidtas beror på 
arbetsplatsen. Frågor som vi kan ställa oss är: 
 

• Hålls möten på tider som möjliggör att småbarnsföräldrar kan hämta på 
förskola/fritids? 

• Hur håller vi kontakt med föräldralediga? 
• Går det att anpassa arbetstiden så att det går att kombinera föräldraskap och arbete? 
• Hur förläggs konferenser eller arbetsplatsträffar? 
• Hur är attityden till föräldraledighet/vab?  
• Om övertid är ett krav på arbetsplatsen, uttalat eller underförstått? 

  

Åtgärder Ansvarig  Tidsplan Uppföljning 

Exempel: Objektiva 
grunder ska i respektive 
fall tillämpas för att 
bedöma medarbetarens 
lämplighet att gå 
utbildning utifrån den 
verksamhetsnytta det 
tillför. 

Exempel: 
Chef  

Exempel: 
maj-
november 
2020   

Exempel: april 2021 
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Nuläge och analys 
 
Undersök hur det ser ut på din förvalting idag och analysera underlaget. Vilka risker och 
hinder är identifierade på detta området? Fyll därefter i nedan matris för åtgärder. 

Åtgärdsplan 
 

 
8. Trakasserier 

 
Arbetsgivaren ska undersöka om det förekommer trakasserier eller risker för trakasserier 
utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Förvaltningen kan exempelvis fundera på följande 
frågor: 
 

• Finns det risk för att ett språkbruk eller en jargong kränker arbetstagare? 
• Förekommer det förlöjliganden av några kategorier av arbetstagare? 
• Finns det risk för beteenden av sexuell natur? 
• Finns det ett öppet klimat för att påtala kränkningar utan repressalier? 

 
I samband med den årliga uppföljningen ska även en utvärdering ske. Här kan vi dra 
lärdkommar av tidigare år och utvärdera eventuella av insatser och diskutera 
förbättringsområden vi identifierat i vårt arbete. 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärder Ansvarig  Tidsplan Uppföljning 

Exempel: 
Mötestiderna 
flyttas permanent 

Exempel: Den 
som 
schemalägger 

Exempel: 
10 april 
2019 

Exempel: oktober 2019.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
 

Kf § 12 
 
Motion från Anton Holmberg (SD) - Utredning av möjlighet för förbud 
emot all religiös klädsel 
Dnr KSFD 2019/347 
 
Sammanfattning 
Motion från Anton Holmberg (SD) inkom 2018-11-21. Ett sätt att undvika att 
främja segregation och kulturella skillnader är att minimera religiös påverkan 
under arbetstid. En utpräglad religiös klädsel ger många olika känslor och 
tankar. Det medför även säkerhetsrisker gällande problem med identifiering 
samt heder- och kvinnoförtryck. Motionären menar att en god förutsättning 
för ett vänligt bemötande och för en bra dialog är möjligheten till att känna 
igen en person. Det är en god och bra grund för trivsel, gemenskap och tillit.  
Motionären yrkar med stöd av ovanstående: 
Att Ge Åstorps kommun i uppdrag att utreda möjligheten att införa förbud 
mot utpräglad religiös klädsel för kommunens anställda.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-01-08, § 13 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott, 2019-11-21 § 35 
Tjänsteskrivelse från Alexandra Engström, HR-utvecklare 2019-10-17. 
Motion – Utredning av möjlighet för förbud emot all religiös klädsel 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras 
Akten 

ÅSTORP 



ÅSTORP 

Justeran<tes s.,gnatur 

Kommunstyrelsen 18(43) 

Sa mmant riidcsprotokoll 
Sa111111a111rädesdaiu111 2020-01-08 

Ks § 13 

Motion frAn Anton Hohnberg (SO) - utredning ,w möjlighet för förbud 
emot 1111 religiös klädsel 
Dnr KSFD 20 19/347 

Sammanfattning 
Motion från /\111011 I lolmberg (SD) inkom 2018-11-21. Ett s.111 1111 undvika att 
främja segregation och kulturel la skillnader är att minimera religiös påverkan 
under arbetstid. En ulprilglad religiös klädsel ger många olika känslor och 
tankar. Det medför även säkerhetsrisker gäl lande problem med identi fieri ng 
samt heder- och kvinnofö11ryck. Motionären menar all en god forutsät1ni 11g för 
ell vän ligt bemötande och för en bra dialog är möjligheten till all känna igen en 
person. Det ~ren god och bra grund för tri vsel, gemenska1> och tillit. 
Motionären yrkar med stöd av ovanstående: 
Att Ge Åstorps kommun i uppdrag all utreda möjligheten au införa förbud 11101 

utpräglad religiös klädsel för kommunens anställda. 

13eslutsunde.-lag 
Protokoll rrån komm unstyrelsens personalutskou, 20 I <J- 11-2 1 § 35 
Tjänste~krivelse från Alexandra Engström. I IR-u1veckla re 20 19- 10-17. 
Motion - Utredning av möjlighet för förbud emot all religiös klädsel 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på all fllreslå kommunfullmäktige all anse motionen besvarad 
med hänvisning ti ll ~änsteskrivelsen. 

Lennart Fredriksson (S) )'rkar biföll till ordförandes yrkande. 
Maria Gottschalk (·) yrkar bifall till ordförnndes yrkande. 

/\nton Holmberg (SD) yrkar biföll till motionen. 

Pro1>osition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Lcnnal"l Fredriksson (S) 
och Maria Gottsehalk (·) mol Anton Holmbergs (SD) yrkande under proposition 
och !inner att ordförandes yrkande bifalles. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmiiktigcbcslut 
/\nsc motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

Reservation 
Anton Holmbcrg (SO) reserverar sig mot beslutet. 

Expedicms: Akten. Kommunfullmäktige 

Utdragsbest)!l<ande 

5@ (W AL 



.ÅSTORP 

JustetandM signalur 

Kommunstyrelsens 
Personalutskott 

6l8) 

a mmantriide~protokoll 
Sammanlliidcsdalum 20 I 9-1 1-21 

K Pu § 35 

Motion fran Anton Holm berg (SD} - utredning a,· möjlighet för förbud 
emot all religiös klädsel 
Dnr KS FD 2019/34 7 

Sammunfuttning 
Motion från Anton I lolmberg (SD) inkom 2018-11-21. Hu säll all unddka 
all främja segregation och kuhurells skillnader är au minimera religiös 
pavt.:rkan under arhcrsticl. ~n utpräglad religiös klädsel ger många olika 
kiinslor och tankar. Dd medför även säkerhetsrisker giillande problem med 
identifiering samt heder- och kvinnoRirlryck, Motionäri.:n menar alt en god 
förutsättning för ett vänl igt bemötande och för en bra dialog är möj ligheten 
till au känna igen en pc:rson. Del är en god och bra grund för trivsel. 
gemenskap och tillit. 
Motionären yrkar med stöd av ovanstående: 

o Oc Astorps kommun i uppumg au ulreda möjligheten an införa förbud 
mol utpräglad religiös klädsel för komntunens anställda. 

Beslutsundcrlag 
Tji1nstcskrivclse från Alexandra Engström, I IR-u1vecklare 20 19-10- 17, 
Motion l 11rcdn i ng U\ möjlighet för förbud \:ll'\OI all religiös klädsel 
Dnr KSFD 2018/347 

Yrkanden 
Ordförande) rkur p{i all förcsla kommunstyrclst:n föreslå 
kommunfullmäktige all anse motionen besvarad med hänYisning till 
tjänstesk rivdscn. 

Maria GoHschalk (-) > rkar bi rall ti Il ord förandes yrkande. 
Ni ls-Göran ilsson tKD) )rkur bifall till ordförandes yrkandt.!. 

Propo, ition 
Ord förande . täl ler eget ) rkande med bi fa l Is) rbnde från Maria Gottsdmlk (-) 
och Nlls-Görm1 1lsson (KD) under proposition och li1111cr att dcttu hifollcs. 

P~l"SOnalut ·kottet · för ·lag till I ommunstyrclse kommunfullmäktige 
beslut 
Anse molioncn bcs\'.trad ml.'.d hänvisning ti 11 tjänsteskrivelsen. 

E ·pedicras 
Akten 
Kommunslyrelst=n 

Utdr89~bestyrlr:ande 



Kommunstyrelseförvaltningen        1(3) 

HR-avdelning 
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Alexandra Engström 
HR-utvecklare 
042 – 640 21  
alexandra.engstrom@astorp.se  
 
Kommunfullmäktige  
 
Motion – Utredning av möjligheter att förbud emot all religiös klädsel 
Dnr KSFD 2018/347 
 
Sammanfattning 
Motion från Anton Holmberg (SD) inkom 2018-11-21. Ett sätt att undvika att 
främja segregation och kulturells skillnader är att minimera religiös påverkan 
under arbetstid. En utpräglad religiös klädsel ger många olika känslor och 
tankar. Det medför även säkerhetsrisker gällande problem med identifiering 
samt heder- och kvinnoförtryck. Motionären menar att en god förutsättning 
för ett vänligt bemötande och för en bra dialog är möjligheten till att känna 
igen en person. Det är en god och bra grund för trivsel, gemenskap och tillit.  
Motionären yrkar med stöd av ovanstående  
Att Ge Åstorps kommun i uppdrag att utreda möjligheten att införa förbud 
mot utpräglad religiös klädsel för kommunens anställda.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Alexandra Engström, HR-utvecklare 2019-10-17. 
Motion – Utredning av möjlighet för förbud emot all religiös klädsel 
Dnr KSFD 2018/347 
 
Ärendet 
För att utreda möjligheten måste vi först se till de förutsättningar 
arbetsgivaren har att inskränka medarbetares rätt att ge uttryck åt sin religion. 
Rättskällorna kommer att redovisas i en fallande ordning utifrån en 
rättsdogmatisk metod.  
 
Europakonventionens 9 artikel 
Rätten att utöva sin religion får inskränkas om det är föreskrivet i lag och som 
i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till allmän säkerhet, 
allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och 
rättigheter. 
 
Vilket innebär att en arbetsgivare i vissa fall får göra inskränkningar. 
Artikel 9 skyddar såldes inte bara den positiva religionsfriheten utan även den 
negativa. Det dubbelsidiga skyddsbehovet innebär att skyldigheten att vidta 
aktiva åtgärder måste ha begränsad omfattning. Detta gäller både befrämjande 
av frihet att utöva religion och befrämjande av frihet att slippa utöva religion. 
 
Diskrimineringslagen (2008:567)  

Tjänsteskrivelse 
Datum 2019-11-14 
Version  1 ÅSTORP 
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Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på 
andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
Enligt lagen kan diskriminering ske genom bland annat direkt diskriminering, 
indirekt diskriminering eller genom instruktioner att diskriminera. 
 
I nationell lag finns ett skydd mot diskriminering på grund av religion eller 
annan trosuppfattning. De finns ett rättsfall från EU-domstolen från 2015 som 
behandlar en del av frågan.   
 
Mål C-157/15, Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en 
voor racismenbestrijding mor G4S Secure Solutions NV 
EU-domstolen fann att en policy som förbjuder bärande av synliga politiska, 
filosofiska eller religiösa symboler på arbetsplatsen kan utgöra indirekt 
diskriminering, så vida inte regeln är ”objektivt motiverad av ett berättigat 
mål, såsom arbetsgivarens tillämpning i förbindelserna med sina kunder av en 
policy om politisk, filosofisk och religiös neutralitet, och medlen för att uppnå 
detta mål är lämpliga och nödvändiga, vilket det ankommer på den 
hänskjutande domstolen att kontrollera.” 
 
Det finns en spänning mellan religionsfrihet och demokrati där vi kan 
konstatera att praxis har gett demokrati försteget om det kan anses vara  
nödvändigt med hänsyn till allmän säkerhet, allmän ordning, hälsa eller moral 
eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. I praktiken görs en 
proportionalitetsbedömning mellan de motstående intressena. Ett förbud kan 
med andra ord införas för utpräglad religiös klädsel i form av en policy. Om 
den är ”objektivt motiverad av ett berättigat mål [...] om politisk, filosofisk 
och religiös neutralitet och medlen för att nå detta mål är lämpliga och 
nödvändiga”. Om vi ser till vår egen myndighet 
diskrimineringsombudsmannen som bevakar frågorna kan vi läsa att:  

19 december 2017 (GRA 2017/76) genomförde 
diskrimineringsombudsmannen en granskning av flygbolaget SAS 
neutralitetspolicy. ”SAS har en neutralitetspolicy som innebär att inga synliga 
religiösa, politiska eller ideologiska symboler får bäras tillsammans med 
uniformen. Enligt de uppgifter som SAS lämnat till 
Diskrimineringsombudsmannen är det bara anställda som har direkt 
kundkontakt som omfattas av uniformspolicyn. SAS har också uppgett att 
möjligheten att få anställning vid SAS och SGH generellt sett inte påverkas av 
att en arbetssökande bär huvudduk av religiösa skäl. I DO:s utredning har 
inget framkommit som ger skäl att ifrågasätta den uppgiften.” 

”Aktiva åtgärder 
Vi har också granskat SAS förebyggande och främjande arbete. Vår 
bedömning är att SAS uppfyller kraven i diskrimineringslagen som den var 
utformad före den 1 januari 2017. Sedan den 1 januari 2017 gäller nya regler 
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för arbetet med aktiva åtgärder. I beslutet uppmärksammar vi om att dessa 
åtgärder ska ha vidtagits senast den 1 januari 2018.” 
 
Svårigheter med ett förbud 
Det går aldrig att dra en exakt gräns för vad definition av vad religiös klädsel 
är för något, vilket innebär svårigheter för arbetsgivaren att tillämpa ett 
generellt förbud i praktiken. Det finns även arbetsrättsliga svårigheter i att 
tillämpa ett förbud. Hur mycket påverkar exempelvis arbetsförmågan av 
religiös klädsel. 
 
Slutsats 
Kommunens verksamheter består av såväl brandstation som skolor och 
kontor. Om kommunen skulle införa ett generellt förbud skulle detta bli svårt 
att tillämpas i praktiken då flera motstående lagar och intressen spelar in. Det 
skulle i varje enskilt fall krävas en intresseavvägning och det skulle krävas 
förhandling med fackförbund, dokumentation och utbildning för att 
säkerställa att kommunen tillämpar en policy om förbud mot all religiös 
klädsel likvärdigt. Rättsläget är oklart i frågan och legaliteten i att tillämpa en 
policy inom kommunen är inte prövad vilket kan innebära stora kostnader för 
det fall att Åstorps kommun hamnar i en rättsprocess.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
[  ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte påverka 

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

barn 
 
Bedömning utifrån barnperspektivet 
Nej inga barn har fått utrycka sin åsikt.  
 
Hur har barns bästa beaktats? 
Med hänsyn till barns bästa 
 
Beskriv eventuella intressekonflikter 
Det kan finnas en konflikt i att personer som bär religiös klädsel inte längre 
får uttrycka sig fritt.   
 
 
Alexandra Engström 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 



ÅSTORP 

ndes signalur 

Kommunfullmäktige 64(65) 

Sammantriidesprotokoll 
Smnmanträdesdatum 20 18- 11-26 

Kl' § 231 

Motion (SO) - Utredning av möjlighet för förbud emot alla rcligös 
klädsel 
Dnr KSFD 20 18/347 

Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD) har inkommit med en motion om att utreda 
möj ligheten för förbud emot al l rel igiös klädsel med följande au-sats: 

• Au: Åstorps kommun utreder möjligheten an införa förbud mot 
utpräglad religiös klädsel för kommunens anställda 

Beslutsundcrlag 
Motion från Anton Holmberg (SD) 

Kommunfullmiiktigcs beslut 
Motionen får ställas och skickas till Kommunstyrelsen för beredning. 

Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Utdragsbestyri<ande 



ÅSTO,if>S KOMMUN 
M ·•Yi i"")() l "1 :-i.r'-'ori tOf P.I 

2018 -11- 2 1 

' ' 
' fJ Sfm'i_f edeuwkratenf,d, 

' lfi."(;, I:, 

' 

Motion - Utredning av möjlighet för förbud emot all religös klädsel 

ÅSTORPS KOMMUN 
KOMMUI ISl'IHfl ~rrORVAI rNINGrN 

2018 -11- 21 

En grundläggande värdering för oss Sverigedemokrater är att alla medborgare ska känna 
tillhörighet till Sverige. Förutsättningen för-:att ·kunna känna tillhörighet, gemenskap och tillit är att 
man tar seden dit man kommer och anpassar sig efter svenska normer och värderingar. 

Om ovan inte kan erbjudas och verkställas på ett föredömligt sätt parallellt med att det finns en 
ovilja att integreras i det svenska samhället, komme, både människan och samhället att få ta 
konsekvenserna. 

Ett sätt att undvika att främja segregation och kulturella skillnader är att minimera religös påverkan 
under arbetstid. En utpräglad religös klädsel ger många olika känslor och tankar. Det medför även 
säkerhetsrisker gällande problem med Identifiering samt heder- och kvinnoförtryck. Dagens 
Sverige och det västerländska samhället är mer utvecklat än att främja kvinnoförnedrande 
religösa klädesplagg. 

Det är Inte enbart en fråga om säkerhet och demokratiska värderingar under arbetstid i Åstorps 
kommun utan, exempelvis, en demolering av en baniär mellan vårdtagare och kommunanställda. 
En god förutsättning för ett vänligt bemötande och för en bra <fulog är möjligheten till att känna 
igen en person. Det är en god och bra grund för trivsel, gemenskap och tillit. 

Således yrkar Sverigedemokraterna i Åstorp: 

Att: Åstorps kommun utreder möjligheten att införa förbud mot utpräglad religös klädsel för 
kommunens anställda 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
 

Kf § 13 
 
Norra Vallgatan, återställning av Åstorp 113:154, 113:10 
Dnr KSFD 2018/151 
 
Sammanfattning 
Svensk Jordförbättring AB försattes i konkurs i juni 2008. På fastigheten 
Åstorp 113:154 i Åstorps kommun har bolaget bedrivit verksamhet i form av 
ett upplag bestående av olika kemikalier sedan 2006. Bolaget var även 
fastighetsägare och konkursförvaltaren abandonerade fastigheten. Fastigheten 
ligger i norra delen av samhället Åstorp och närmsta grannar är en 
brukshundsklubb, Humlebäcken och två företag. Inom en radie på 500 meter 
finns skolor och bostadsområden.  
 
Beslut är fattat att Åstorps kommun/tekniska kontoret ska genomföra en 
upphandling av övertäckning enligt WSP:s alternativ 1. Det visar sig nu att 
Naturvårdsverket har ändrat bidragsreglerna vilket medför att vi inte får 
något bidrag, då föroreningen ej anses vara akut. 
 
Tekniska kontoret avser att utföra alternativ 1 under 2020 förutsatt att beslut 
om finansiering medges. Tekniska kontoret har under våren 2019 gjort en 
förfrågan via WSP på att köra bort de förorenade massorna och deponin. 
 
Under hösten 2019 har en politisk styrgrupp bildats för att gemensamt 
komma fram till ett beslutsförslag.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-01-08, § 21 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08 § 13 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-18 § 334 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, 2019-12-10 
Protokoll från politisk styrgrupp 2019-12-09 med handlingar 1-12 
Svar från NSR, 2019-09-03 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin från, 2015-10-28 
Förfrågningssammanställning från WSP 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2016-02-29, § 31 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Expedieras 
Akten, Tekniska kontoret, Ekonomiavdelningen. Administrativa enheten 

ÅSTORP 



ÅSTORP 

Kommunstyrelsen 26(43) 

Sam mantriidesproto koll 
Sammanträdcsdatum 2020-01-08 

Ks § 21 

Norra Vallgatan, ,itcrstiillning av Åsto r p 113: 154, 113: 10 
Dnr KSFD 20 18/15 1 

Sammanfattning 
Svensk .lordförbättring AB försalles i konkurs i juni 2008. På fastigheten Åstorp 
11 3: 154 i Åstorps kommun har bolaget bedrivit verksamhet i form av ctl upplag 
bestående av olika kemikalier sedan 2006. Bolaget var även fast ighetsägare och 
konkursförvaltaren abandonerade fastigheten. Fastigheten ligger i norra delen av 
samhället Åstorp och närmsta grannar är en brukshundsklubb. Hrnnlebäcken och 
två företag. Inom en radie på 500 meter finns skolor och bostadsområden. 

l:leslut är fattat all Åstorps kommun/tekniska kontoret ska genomföra en 
upphandling av övertäckning enligt WSP:s alternativ I. Det visar sig nu att 
Naturvårdsverket har ändrat bidragsrcglcrna vi lket medför a11 vi inte får något 
bidrag. då föroren ingen ej anses vara akut. 

Tekniska kontoret avser au utf"ora alternat iv 1 under 2020 förutsatt an beslut om 
finansiering medges. Tekniska kontoret har under våren 2019 gjort en rorfrågan 
via WSP på att köra bort de förorenade massorna och deponin. 

Under hösten 20 19 har en pol itisk styrgrupp bi ldats för all gemensamt komma 
fram till en beslutsförslag. 

Bcslutsundcrlag 
Protokol I från Kommunstyrelsens arbctsutskoll 2020-01-08 § 13 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskoll 20 19-12- 18 ~ 334 
·rJänsteskrivelse från Jörgen Wall in. 2019- 12-10 
Protokoll från pol itisk styrgrupp 2019-12-09 med handlingar 1-12 
Svar från NSR, 20 19-09-03 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wall in från.2015-10-28 
Förfrågningssammanställning från WSP 
Protokoll från Kommunful lmäktige 20 16-02-29. § 31 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på an föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

I. All Åstorps kommun ska ansöka om expropricringstillstånd för 
fastigheten Åstorp 113: 154 efter beslut gällande täckning. 

2. All ta samtliga avsalta medel i anspråk för all finansiera utförandet av 
alternativ l . 

3. All utredningen ska kom pleueras med uppdaterad information och en 
ansökan om bidrag från Naturvårdsverket för att sanera saltet kommer a ll 

göras i samband med övertagande av fastigheten Åstorp 113: 154. 

Jus1erandes signatur Utdro9sbostyrkonöe 



ÅSTORP 

Justeranoos signatur 

Kommunstyrelsen 27(43) 

Samman triiclc.sprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 21, forts 
4. All om utredningen visar på au det mest miljö-ekonomiska 1ir au 

transportera bort saltet til l annan deponi, kommer ansökan all 
kompleueras med dcua så att en ev. bidrag kan erhållas. 

5. All NSR (Vera park) fi\r i uppdrag a il starta ett projekt gällande 
möjliggörandet au fll saltavfal let til l en tillgång. 

6. An NSR (Vera park) utreder och utvecklar sallet lor i syfte att få en 
möj lig ekonomisk vinst vid bon forsl ing. 

7. Ati Tekniska kontoret i samband med budgetprocess2021 och framåt 
presenterar en rimlig summa medel för framtida bon forsl ing av akuta 
deponier inom Åstorps kommun. 

Åstorpsalliansen (M, L. KD) yrkar bifall till arbetsutskottets f'örslag til l beslut 
om: 

I. Att Åstorps kommun ska ansöka om expropricringstillstånd för 
fastigheten Åstorp 113: 154. 

2. Att ta fram två jämf'örbara anbud som lämnats av entreprenadföretag för 
det som kallas för ahernativ I i tjänsteskrivelsen och allernativ 
bortforsl ing (exklusive jord massorna från Frode Laursen och den gamla 
soptippen). samt 

o All teknisk beskrivning redovisas som förtyd ligar arbetena i 
respektive alternativ 

o All ekonomiska och tekniska konsekvenser redovisas för 
nödvändiga åtgärder i alternativ I, såsom kontrollprog111111. 
pumpning av lakvallen och andra cfterbelwndlingsåtgärder (under 
en 30-årsperiod). 

3. All utredn ingen ska komplelleras med uppdaterad information och en 
ansökan om bidrag från Naturvårdsverket för att sanera saltet ko111mer att 
göras i samband med öve1·tagande av fastigheten Åstorp I 13: 154. 

4. All om utredningen visar på att det bästa alternativet för Åsto1µs 
kommun och dess invånare ur miljö- och ekonomiskt hänseende på lång 
sikt är att transpo11era bor1 saltet ti ll annan deponi. kommer ansökan att 
kompletteras med detta så att ev. bidrag kan erhållas. 

5. All NSR (Vera park) får i uppdrag att stana ett projekt gällande 
möjliggörandet all få saltavfallet till en tillgång. 

6. Alt NSR (Vera park) utreder och utvecklar saltet för i syfte att få en 
mö_jlig ekonomisk vinst vid bortforsling. 

7. Att ge tekniska kontoret i uppdrag an nödvändiga miljöskyddsåtgärdcr 
och an111älan enl igt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet l'ör 
deponin vid Norra Val lgatan genomförs 

Jan 1-lennicks (-) yrkar bifall till arbetsutskottets forslag. 
Maria Gottschalk (-} yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Utdra9sbesty1bnde 



ÅSTORP 

Justeranöes s.gnatvr 

Kommunstyrelsen 28(43) 

Sammanträdcsprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 21, for ts 
Anton Holm berg (SO) yrkar bifal l till ordförandes yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkandc från Anton Holmberg (SO) 
111()1 Åstorpsall ianscns (M. L. KD). Jan llennicks (·) och Maria Gottschalks ( ·) 
bifallsyrkande til l arbetsutsko11ets förslag och fi nner att ordförandes yrkande 
bifalles. 

Votering 
Åsa Holmen (L) begär votering. 

Votcringsordninj! . § 21 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar "Ja" och den som bifaller 
arbetsutskottets förslag röstar ''Nej''. 

Votering genomlo rs med upprop och utfaller med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster 
vi lket innebär an ordförandes förslag till beslut bifalles. För att se hur 
ledamöterna röstat, se omröstningsbi laga (§ 21 ). 

Kommunstyrelsens förslag till korn rn unfullmiiktigcbeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfi.i llmäktige b~sluta: 

I. All Åstorps kommun ska ansöka om expropricringstillstånd lo r 
fastigheten Åstorp 11 3: 154 efter beslut gällande täckning. 

2. Att 1a samtliga avsalta medel i anspråk ror all finansiera utförandet av 
alternativ I. 

3. Att utredningen ska kompletteras med uppdaterad information och en 
ansökan 0111 bidrag från Naturvårdsverket for au sanera saltet kommer an 
göras i samband med övertagande av fastigheten Åstorp 113: 154. 

4. All 0111 utredningen visar på an det mest miljö-ekonomiska är an 
transportern horl saltet ti ll annan deponi, kommer ansökan all 
komplellcras med dena så all elt ev. bidrag kan erhållas. 

5. All NSR (Vera park) får i uppdrag all starta e11 projekt gällande 
möjl iggöranclet an fä saltavfal let till en tillgång. 

6. All NSR (Vera park) ulreder och utvecklar saltet för i syfle all la en 
möj lig ekonomisk vi nst vid bortforsling. 

7. All Tekniska kontorcl i samband med budgetprocess 202 1 och framåt 
presenterar en riml ig summa medel för frnmlida bortforsling av akuta 
deponier inom Åstorps kommun. 

Reservation 
Maria Gollschalk (-) reserverar sig mot beslmet 
Åstorpsalliansen (M. L. K D) reserverar sig skri fll igcn mol beslutet. 

UldragsbeSt)!kande 

~ ~y f/l(---~ 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 21, forts 
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29(43) 

Sammunträdcsprotokoll 
Sammanträdesdaltun 2020-01-08 

Utdragsbesl)ll<ande 
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Åsto rpsalliansen 

Ärende 23 • Norra Vallgatan, återställning av Åstorp 113:154, 113:10 

Skriftlig reservation 

Behovet av att sanera giftdeponin skapades i december 2005. Då Åstorps kommun beslutade att ge 

blandningstillstånd åt Svensk Jordförbättring AB, utan att kontrollera företaget. 

I ärendet om Norra Vallgatan så väljer styret att blanda in mellanlagringen av rena jordmassor (Frode 

Larsen). Massor som kommunen tog emot i juli 2014 och låtit dem ligga på kommunal 

strandskyddad mark sedan dess. De tillfälliga jordmassorna skulle enbart ligga där ett år och det finns 

inget pulili~kl u~)lul 01 11 vdtJ <l~ ~k.dll onvdndas till. Vi hävdar att det är ett sep~rat ärende. Ärendet 

borde enbart handla om de tillförda förorenade massorna. Ärendet har under 2018/19 fått en annan 

karaktär i och med att strandskyddsdispensen löper ut i augusti 2020. 

När de olika alternativen presenteras så framkommer inte kalkylen på ett trovärdigt sätt. Det finns 

inte i underlaget något anbud från entreprenadföretag för kostnade för det tillförda massorna. 

Vårt förslag vann gehör i KSAU och blev därmed KSAU:s beslut, som styret reserverade sig emot. 

Vi yrkade på att föreslå kommunfullmäktige: 

Att Åstorps kommun ska ansöka om exproprieringstillstånd för fastigheten Åstorp 113:154. 

Vi yrkade som ändringsyrkande att ge projektgruppen för Norra Vallgatan i uppdrag att ta fram 

underlag och utreda följande: 

Att ta fram två jämförbara anbud som lämnats av entreprenadföreug för det som kallas alternativ 1 i 

tjänsteskrivelsen och alternativ bortforsling (exklusive jordmassorna från Frode Laursen och den 

gamla soptippen). 

Att teknisk beskrivning redovisas som förtydligar arbetena i respektive alternativ. 

Att ekonomiska och tekniska konsekvenser redovisas för nödvändiga åtgärder i alternativ 1, såsom 

kontrollprogram, pumpning av lakvatten och andra efterbehandlingsåtgärder (under en 30-

årsperiod). 

Vi yrkade som ändringsyrkande: 



Att om utredningen visar på att det bästa alternativet för Åstorps kommun och dess invånare ur 

miljö- och ekonomiskt hänseende på lång sikt är att transportera bort saltet t ill annan deponi, 

kommer ansökan att kompletteras med detta så att ev. bidrag kan erhållas. 

Vi yrkade som tilläggsyrkande: 

Att ge tekniska kontoret i uppdrag att nödvändiga miljöskyddsåtgärder och anmälan enligt 28 § 

förordningen om miljöfarlig verksamhet för deponin vid Norra Vallgatan genomförs. 

I kommunstyrelsen förlorade vi omröstningen med 6/7. Nu kommer ansökan om expropriering att 
genomföras och det kan ta upp till två år innan tillstånd ges och innan bidrag kan sökas samt innan 
arbetet kan påbörjas med att sanera giftdeponin. Processen med att använda rätt metod och det 
bästa långsiktiga alternativet går v idare och där kommer vi i alliansen att vara med och påverka i 
och/eller utanför den politiska styrgruppen för Norra Vallgatan. 

Åstorp 10/1 2020 

Åsa Holmen {L), Paul Ericsson (M), Jan Karlsson (M ), Nils Göran Nilsson {KD) 



ÅSTORP 

Projektgrupp för Norra Vallgatan 

Datum: 9 december 
Tid: 16:00 - 17:30 
Plats: Kärreberga. Stat ionshusel 

Närvarande: 
Ronny Sandberg (S) 
Joakim Sandberg (M) 
Anton Holmbe,·g (SD) 
Jörgen Wallin, tekn isk chef 
A mer Lukac .. nlimndsekrelerare 

Ronny Sandberg (S) 

~ 

Anton 1-lolmlierg (SD) 

Jp~~ 

20 19-12-09 

Joakim Sandberg (Ml 
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Protokoll 
Politisk styrgrupp för ärende "Norra Vallgatan, Återstä lln ing av Åstorp 113: 154, 
113:10. ,. 
Onr KSFO 2018/151 

1.1 Syftet med styrgruppens möten 
Komma fram till det bästa alternativet för hantering av Norra Vallgatan ur 
en mi ljö- och ekonomih!insyn. 

Samtliga fär inkomma med synpunkter från partierna ti ll Jörgen och mötena, 
och alla tar med sig informationen därifrån. 

Alla strävar efter en samsyn och arbetar tillsammans brett. utöver 
pa,tigränserna. 

1.2 Myndigheter 
Vi lka myndigheter finns med i ärendet? 

1.2.l Bygg- och miljöniimndcn 

Beslut. jord massorna (25 365 1113) ska vara borta sista juni 2020, då upphör 
strandsk yddsdispens. 
Senast 15 september ska området vara återställt. 

1.2.2 Länsstyrelsen 

Möjl ighet au söka bidrag for hantering av deponin eller deponi på annan 
plats. Kravet från länsstyrelsen är att utredningen visar på att det som ska 
genomforas är det mest mi ljöekonomiska alternativet. 

1.3 Hur storll mängder finns dlir på Norra Vallgatan'/ 
(1) Volym av jordmassor, 25 365 m3• plana ytor 7 347 m2 

(2) 2 784.40 m3, plana ytor 1384 m2 

(3) 5 450,94 m3, plana ytor 2 380,73 m2 

Beslut: Massorna som finns på området är en ligt inmiitning 2014-08-26: 

Projektgruppen utgår i från att massorna som fi nns på område! är enligt 
uppmätning 2014-08-26 (handling 2.). 

1.4 Handlingar 
I. Underlag for kostnadsberäkning Åstorp 113: 154. WSP, 2019-02-07 
2. Jordmassor inmäua 20 14-08-26. skala I: 1000 

Deponi inmäll 2007-05-14. skala I: 1000 
3. Sortera Materials Kostnadsberäkning av bortforsling. Åstorp 113:154 
4. Mejl Swerock. översiktsbedömning av kostnad for saneringen 
5. Faktura från Söderlindhs för tömning av saltlakebassäng 
6. NSRs brev 2019-09-03 
7. Skrivelse från Jan Hennicks 
8. Karta över området 
9. Flygfoto över området 
I 0. Uträkning av Jörgen Wallin på kostnad av bortforsling ti ll annan deponi 

Justcmndcs s,gnunm:f 



11 . Uträkning av Jörgen Wall in på kostnad av lokal deponi (allcrnativ I) 
12. Minnesanteckningar 2019-12-02 

1.5 Expropriering 
Ta över marken först efter beslut från fullm1iktige. 

Konkursförvaltaren har vall alt inte ha med fastigheten i konkursansökan. 
Expropriation innebär au man tvångsmässigt tar över fastigheten. och detta 
görs hos Regeringen. 
Regeringen hör om det finns någon so111 är emot beslutet och det hanteras av 
högsta förvaltningsdo111stolen. Beslutet går inte all överklaga när regeringen 
fattat beslut. Ett år efter att beslutet har tagits har kommunen möj lighet att ta 
över fastigheten och domstolen ska fatta beslut i hur mycket fastigheten 
värderas til l och hur mycket kommunen ska betalas. 
Expropriationsbeslut kan ta upp till år, men regeringen kan delegera beslutet 
till annan, t.ex. Länsstyrelsen som kan fatta beslut i frågan, men detta är inte 
en sjä I vklarhet. 
Små möjligheter till all överklaga när det väl fattas beslut, men 
överklagotiden är tre månader istället för tre veckor som del brukar vara. 

Det finns 5 möjl igheter att ta över en fastighet varav den 4:e möj ligheten 
enl. lag är alt ta över mark på grund av om miljöskäl. 
Abarldonerade fastigheter iir enklare att ta över. 

l.6 Ekonomi 
För all kunna utföra någon typ av åtgärd på fastigheten så behöver denna 
exproprieras. I det fal l marken ej exproprieras har kommun inte möj lighet 
att la del av bidrag från länsstyrelsen (naturvårdsverkct) för a ll finansiera 
dessa åtgärder. Det är då dessutom inte möjligt utifrån den kommunala 
kompetensen (otillbörligt gynnande). 

Vid saneringsåtgärder av marken kommer fastigheten att ha ett värde. Del 
medför alt kommunen bör expropriera marken innan någon typ av åtgärd 
görs, för att ta del av det värde som ti ll förs fastigheten. 

Alternativ: utredning 
Utredning av bäst lämpade åtgärder med möjlighet till full finansiering av 
länsstyrelsen. 
A vsaua medel: 
20 15: 3 650 000 
2016: 4 050 000 
Summa: 7 700 000 
Använda medel: 
- I 416 000 
Kvar: 
6 284 000 

Alternativ: inkapsling 
Tillglingliga medel för finansiering av åtgärder på fastigheten Åstorp 
113:154. Området görs till parkmark efter inkapsling. 
Beräknad kostnad: ca 7 300 000 



Avsalta medel sanering fastigheten Åstorp 11 3: 154: 
20 15: 3 650 000 
2016: 4 050 000 
Summa: 7 700 000 
Använda medel: - I 4 l 6 000 
Kvar: 6 284 000 
Avsatta medel grönstruktur: I 000 000 
Totalsumma tillgängliga medel för finansiering: 7 284 000 
SLUTSATS: Tillgängliga medel bedöms täcka den beräknade kostnaden. 

Alternativ: bortforsling 
Ti llgängliga medel för finansiering av åtgärder på fast igheten Åstorp 
11 3: 154. Området görs till verksamhetsmark efter bortforsli ng. 

Beräknad kostnad: 46 000 000 - 50 000 000 kr (beräknat på anbudssiffror 
som tidigare inkommit) 
Av dessa avser ca 21 mkr för jord massorna och ca 29 mkr för saltet (bilaga 
10). 

Avsalta medel sanering fastigheten Åstorp 113:154: 
20 15: 3 650 000 
20 16: 4 050 000 
Summa: 7 700 000 

Använda medel: -14 16000 
Kvar: 6 284 000 
Vid återställ ningsutgifier motsvarar en ·•rabatt•· på köpeskilli ngen kan, 
utgifierna aktiveras i balansräkningen: 
Parkmark = Mark nadsviirde är O kr 
Verksamhetsmark = Marknadsvärde är (riktvärde 150 kr/kvm) 10 171 kvm 
• 150 kr/kvm = I 525 650 kr 

Summa tillgängliga medel: 
6 284 000 
I 526 000 
Summa: 7 8 I O 000 

SLUTSATS: Tillgängliga medel bedöms inte täcka den beräknade 
kostnaden. 

Likvidi tet vid bortforsling 
Ti ll gängliga medel för finansiering av åtgärder på fastigheten Åstorp 
113: 154. Området görs till vcrksamhetsmark efter bortforsling. 

Beräknad kostnad: 46 000 000 • 50 000 000 
Tillgiinglig lik\'iditet 
Nuvarande Kassa Åstorps kommun: 82 400 000 
Möjlighet finns all fi nansiera en utbetaln ing med egna medel, alternativt 
finns utrymme til l utökad beläning. 

Ju:,.l~f'iUldi:s Slgrt.'llUll.'f 



Investering vid bortforsling 
Tillgängliga medel för finansiering av åtgärder på fastigheten Åstorp 
I 13:154. Området görs till verksamhetsmark efler bortforsling. 

Investering 
Definition enl (RKR): 
det är sannolikt au de framtida ekonomiska fördclama eller elen 
servicepotential som har samband med innehavet kommer kommunen ti ll 
del, och anskaffningsvärdet för ti llgången kan beräknas på ell tillförlitligt 
Säll. 

Snneringskostnader 
I luvud regel en l. RKR: Om slutsatsen är au en avsättning inte skulle ha 
redovisats tidigare, är huvudregeln att återställningsutgifter ska 
kostnads föras. Detta då sådana utgifter betraktas som ett återställande ti ll 
tidigare ni vå och sålunda inte kan anses föranleda framtida ekonomiska 
fördelarna eller ökad servicepotential jämfört med furhållandena innan 
återställ ningsbehovet uppkom. 

Undantagsregel enl. RKR: Återställningsutgifter motsvarande en "rabatt" på 
köpeskillingen kan aktiveras i balansräkningen. 

SLUTSATS: Enbart den kostnad som motsvarar marknadsvärdet på 
fastigheten kan aktiveras, dvs I 500 000 kr 

Resultat vid bortforsling 
Beräknad kostnad: -46 000 000 till -50 000 000 kr 
Summa tillgängliga medel: 7 8 I O 000 
Differens: -38 200 000 till -42 200 000 
Bortforsl ingen genererar en negativ resultatpåverkan om 38.2 till 42,2 mkr 
ror Åstorps kommun. 

Antaganden: 
Strandskyddsd ispens går ut 2020, antar därmed att åtgärden ut for 2020. 
Prognostiserat resu ltat 20 I 9: 32 300 000 (efler oktober) 
Möjlig avsänn ing 2019 för all klara 2% målet (enligt prognos per oktober) 
14 300 000. De11a antagande görs med förutsallning all 2 % målet uppfylls 
de kommande 5 åren. Observera ingående obalanser 202 I och 2022 om -32 
mkr resp -24 mkr. 

Resultatpåverkan 
Differens: -38 200 000 till -42 200 000 
A vsätlning 2019: + 14 300 000 
Återstående differens: -23 900 000 till -27 900 000 
SLUTSATS: Återstående diflerens om -23 900 000 ti ll -27 900 000 kvarstår 
2020. De konkreta åtgärder som finns att tillhandahålla är all amingen 
minska 2% målet eller minska förvaltningarnas ramar. Sol iditeten påverkas 
starkt negati vt. Förslaget bedöms orimligt. 



Sammanfattning av effekter 
Likviditcl 

Utredning O mkr 

Inkapsling 

Bortforsling 

I. 7 Eventuella bidrag 

-7,3 mkr 

-46 mkr• 

I nvcstcring 
0 mkr 

1,0 mkr 

1,5 mkr 

Resultat 
+6.3 mkr 

0 mkr 

-38.2 mkr• 
•unge får! iga värden 

Det finns två alternativ för au kunna få bidrag till detta. 
I. Det går att söka bidrag Rir sanering av fororcnade områden för an 

bygga bostäder - om man tar ett nytt helhetsgrepp. Det ska finnas en 
påbörjad planprocess för bebyggelse för bostadsområde. Utgår ifrån 
att det finns ett enormt bostadsområde. ( I 00 % täckning). 
Behöver göras en mark värdering, bedömer man au värdet ökar eller 
en sanering så måste kommw1en stå för denna skillnad eltersom 
staten går in med finansiering för sanering. 

2. Samma bidrag som tidigare sökts, bidrag for avhjälpande av 
förorcningsskador. Vi behöver inkomma med ny ansökan, ny 
uppdaterad ansvarsutredning, utredning för motivet för 
saneringsåtgärder och motivering till varfö r den valda åtgärden är 
den mest lämpl iga ekonomiska och miljömässiga alternativet. Den 
ska innehålla eu beslut där kommunen åtar sig att vara ansvarig. 
(Bidraget avser upp till 100 % täckning). 

I. 7. I Ev. plan för om rådet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt vad området har all förhål la 
sig till. Det finns strandskydd som sträcker sig runt området. Man föreslår 
ett verksamhetsområde med en avgriinsning mellan grönområde och 
förorenade områden. 

1.8 Styrgruppens förslag till kommu nfullmiikligcbcslut 
Åstorps kommun ska ansöka om exproprieringstillstånd för fastigheten 
Åstorp 113: 154, efter beslut gällande täckning 

Atl ta samtliga avsatta medel i anspråk för att finansiera utförandet av 
alternativ I. 

Utredningen ska kompletteras med uppdaterad information och en ansökan 
om bidrag från Naturvårdsverket för all sanera saltet kommer att göras i 
samband med övertagande av fastigheten Åstorp 113: 154. 

Om utredn ingen visar på att det mest miljö-ekonomiska är att transportera 
bort saltet till annan deponi, kommer ansökan att kompletteras med detta så 
all e11 ev. bidrag kan erhållas. 

Att NSR (vera park) lår i uppdrag all starta ett projekt gällande 
möjliggörandet att få saltavfal let till en tillgång. 

Ju')l.crtandcs s.,g,,auan:r 



Atl NSR (vera park) får i uppdrag att starta ett projekt gä llande 
möjl iggörandet all fä saltavfallet till en ti llgång. 

All NSR (vera park) utreder och utveck lar saltet för i syfte att få en möjlig 
ekonomisk vinst vid bortforsling. 

Tekniska kontoret får i uppgift att budgetera från och med 202 1. avsätta en 
riml ig och årlig beslutad stunma medel för en framtida bortforsling av akuta 
deponier inom Åstorps kommun 
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wsp.com 
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1 BAKGRUND 

På fastigheten Åstorp 113:154 ligger en deponi. Deponin är uppdelad i två 
delar, en äldre underliggande deponi innehållande hushålls- och byggavfall 
samt en överliggande deponi innehållande kemikalier. För utbredning, 
provpunkter och vidare information se bifogad Resultatrapport miljöteknisk 
provtagning inkl. bilagor.  

Åtgärderna som ska genomföras på fastigheten Åstorp 113:154 är att 
deponin ska schaktas ut och omhändertas tillsammans med den ytligt 
förorenade jorden, dikesrensning ska utföras och ytvatten från dammar ska 
pumpas ur och omhändertas. 

2 UNDERLAG FÖR 
KOSTNADSBERÄKNING 

Som underlag för kostnadsberäkningen medföljer följande dokument; 
Orienteringskarta, Resultatrapport miljöteknisk provtagning inkl bilagor, 
mängder enligt nedan. 

3 MÄNGDER 

Schakt av förorenade massor för deponi 16800m3 

Schakt av underliggande deponi (hushålls- och byggavfall) 16115m3 

Dikesrensning av 450 m dike, 0,3 m djupt varierande bredd 

Urpumpning och omhändertagande av vatten i damm på område, yta 90m2 

Urpumpning och omhändertagande av vatten i infiltrationsdamm mot 
brukshundklubb, yta 250m2 

Urpumpning och omhändertagande av förorenat ytvatten i dammar samt dike 

Återfyllning av utschaktade massor 32915 m3 
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Jordhög N. Vallgatan 

Projekt Astorp • Inmätningar (Meter/Gon) 
Sweref 99 13 30 I RH70 

l:IMETRIAIGeolAstorpllnmätningl 

Volvmberäknina, Modell mot modell 
Skapad: 2014,08-26 

(j) 
Yta f6te bcrbetning: 2014\140826_inmjordhog.TRM 
Yta efter bearbet11lng: 2014\140826_Inmjordhog_bollen.TRM 
Beräknlngsgränser: 
Metod Triangulering 

Volvm Plana vtor Sluttande vtor 

ScMkt: 25 365.80 I 7 347,77 1 
Fyll : 0,00 0,00 

Totalt: 25 365,80 7 347,77 
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113:154 

Jordmassor inmätta 2014-08-26, Skala 1:1000 



/@; sBG•G E O 
Vall N Vatlgatan 2007-05• 14 

Volvmberäknina, Modell mot modell 

Yta före berbetning: 
Yta efter bearbetning: 
Beräkningsgränser; 
Metod 

Schakt: · 
Fyll: 

Totalt: 

[!] 

2007\lnm_vall_N.Vallgatan.TRM 
200711nm _ vall_ N_ Vallgatan_botten.TRM 

T rianguSering 

Volvm 
2784.42 

0,00 
2 784.42 

113:7 

' ' ' ' ' 
' 
' ' • • 

' • • • 
' • 

' 

• 
' • • • 

' ' ' ' : . 

Plana vtor 

1 384.09 1 
0,00 

1 384,09 

Projekt: Åstorp • Inmätningar (Meter/Gon) 
SWeref 99 13 30 I RH70 

l:IMETRIA\Geo\Åstorpllnmätningl 

Skapad: 2015-03-11 

Sluttande vtor 

113:154 

113:152 

113: 10 

Deponi inmätt 2007-05-14 
Skala 1:1000 

Uträkning av antal m3 under fastigheten Åstorp 113:154 

Fastighetens yta är 10500 m2 

Uppskattat schaktdjup 1.0 meter i samförstånd med miljökontoret 

Total volym som ska schaktas bort under saltet 10500 m2 • 1,0 m = 10500 m3 

-,-

Projekt: Åstorp • Inmätningar (Meter/Gon) 
Sweref991330/RH70 

l :IMETRIA\Gco\Åstorpllnmätning\ 
2007\lnm_vall_ N-Vallgatan_O.rep 

Volvmberäknina, Modell mot modell Skapad: 2015-03-11 

Yta före berbetning: 2007Unm_vall_N-Vallgatan_0.TRM 
Yta efter bearbetning: 2007Unm_ vall_N_ Vallgatan_botten _ 0 .TRM 
Beräkningsgränscr: 
Metod Triangulering 

Volvm Plana vt()r Sluttande ytor 
Schakt: 5450,94 1 2380,26 1 

Fyll: 0,01 0,46 
Totalt: 5450,94 2380,73 



WSP Sverige AB 

Nicklas Löwendahl 

Bredgatan 7 

252 25 Helsingborg 

2019-03-12 

Kostnadsberäkning Åstorp 113:154 

Sortera Materials tackar för förfrågan och lämnar härmed riktpriser för rubricerat projekt.

Sanering av deponiområde på Norra Vallgatan i Åstorp. 

Projektomfattning: 

1. Att ansvara för återställningen av deponiområdet enligt givna myndighetsdirektiv.

2. Att svara för borttransport, behandling och deponering av ca 10000m3 förorenade natriumsalt
(2 ton/m3).

3. Att svar för borttransport, behandling och deponering av ca 10000m3 saltförorenade
jordmassor (1,5 ton/m3).

4. Att svara för pumpning, borttransport och behandling av ca 250 m3 förorenat lakvatten.

5. Att svara för utgrävning av ca 16000m3 gammal deponi med materialsortering på plats och
avsättning av samtliga fraktioner.

6. Att fylla ut och återställa området för utgrävning av gammal deponi med befintliga rena
jordmassor, mängd ca 35000m3.

Kostnadsberäkning: 

Punkt 1: Eftersom vi inte vet myndighetsdirektivet kan vi inte svara på punkt 1 ovan i detta läge. 

Punkt 2: Schakt, transport, utlastning, mottagning: 1550 kr/ton (kommer att krävas mer analyser 
innan vi kan säga helt ok till dessa massor och typ av avfall) 

Handling 3

SCRTERa 
Materials 



Punkt 3: Schakt, transport, utlastning, mottagning: 550 kr/ton 

Punkt 4: Vatten-hantering 350 000 kr 

Punkt 5: Schakt och sortering på plats 145 kr/ton, eftersom vi inte vet vilka avfall här ifrån som skall 
avsättas, deponirest ingår ej här. 

Punkt 6: Återställning av området med befintliga massor 60 kr/ton 

Hör gärna av er om ni har frågor. 

Med vänlig hälsning 

Cliff Dropp 

C.Dropp

SORTERA MATERIALS AB      T: 0767-656400   cliff.dropp@sortera.se        www.sortera.se 



Handling 4
Jörgen Wallin 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Kopia: 
Ämne: 

Hej Joachim! 

Leif.Nilsson@swerock.se 
den 8 april 2019 16:42 
Schönström, Joachim 
Ake.Radlert@swerock.se 
SV: Förhandsförfrågan Åstorp 113:154 

Jag har kollat på underlaget och gjort en bedömning att detta är hanterbart på en deponi för icke farligt avfall. Det 
krävs dock att man vidtar vissa försiktighetsmått så att natrium och sulfat inte lakar ut på ett oacceptabelt sätt. 
Därför bör massor som till stor del består av natriumsulfat deponeras i så att lakning förhindras. Övriga massor från 
deponin kan sannolikt deponeras som vanligt. Finns det massor som innehåller mer än 10% brännbart avfall behöver 
dessa sorteras innan deponering och den brännbara fraktionen hanteras för sig. Denna eventuella merkostnad är 
inte medtagen i dessa beräkningar. 

En översiktlig bedömning av kostnaderna för saneringen ser ut enligt följande: 

Deponering av natriumsulfat - 1800 kr/kbm {30 miljoner) 
Deponering av övriga jordmassor - 600 kr/kbm (9,6 miljoner) 
Schaktning och transport till deponi - 250 kr/kbm {8,2 miljoner) 
Återfyll med rena massor (KM) - 50 kr/kbm (1,6 miljoner) 
Dikesrensning och vattenrening - 2 000 kr/meter (0,9 miljoner) 

Sammantaget skulle en sanering kosta ca 50 miljoner. 

Med vänlig hälsning 

Leif Nilsson 
SwerockAB 
Verksamhetsutveck/ingschef, Recyc/ing 

Skogholmsgatan 2 
213 76 Malmö 
Telefon +4640 38 78 45, Mobil +46725 33 42 29 
Leif.nilsson@swerock.se 
www.swerock.se 

Från: Radlert Åke, Malmö Skogsholmsg <Ake.Radlert@swerock.se> 
Skickat: den 27 mars 2019 14:40 
Till: Nilsson Leif, Malmö <Leif.Nilsson@swerock.se> 
Ämne: VB: Förhandsförfrågan Åstorp 113:154 

Åke Radlert 
Avdelningschef (bitr) 
Swerock AB 
Recycling 
Box 1281 
262 24 Ängelholm 
Hemsögatan 9, 211 24 Malmö 



Telefon +46 40 387835, Mobil +46 733-374855 
ake.radlert@swerock.se 
www.swerock.se 

Från: Löwendahl, Nicklas <nicklas.lowendahl@wsp.com> 
Skickat: den 26 februari 2019 13:10 
Till: Radlert Åke, Malmö Skogsholmsg <Ake.Radlert@swerock.se> 
Kopia: Schönström, Joachim <joachim.schonstrom@wsp.com> 
Ämne: Förhandsförfrågan Åstorp 113:154 

Hej Åke! 

Här kommer underlaget för kostnadsberäkningen gällande deponin i Åstorp. Resultaten från provpunkterna finns 
bifogat i resultatrapporten. 

Återkom om du har några frågor. 

Sista svarsdatum: 2018-03-12 

Mvh 

Nicklas Löwendahl 
WSP Samhällsbyggnad 

'''I> 
T +46 010-722 53 67 

M +46 702-36 82 14 

WSP Sverige AB 

Bredgatan 7 
252 25 Helsingborg 

CONFIDENTIAL 
This e-mail is confidential lo the named recipient. lf you have received a copy in error, please destroy il. You may not use or disclose the contents 
of this e-mail lo anyone, nor lake copies of it. The only copies permitted are (1) by the named recipient and (2) for the purposes of completing 
successful electronic transmission lo the named recipient and then only on the condition !hat !hese copies, with this notice attached, are kept 
confidential until destruction. 

NOTICE: This communication and any attachments ("this message") may contain information which is privileged, confidential, proprietary or otherwise 
subject lo restricted disclosure under applicable law. This message is for the sole use of the intended recipient(s). Any unauthorized use, disclosure, viewing, 
copying, alteration, dissemination or distribution of, or reliance on, this message is strictly prohibited. lf you have received this message in error, or you are 
not an authorized or intended recipient, please notify the sender immediately by replying to this message, delete this message and all copies from your e
mail system and destroy any printed copies. 
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[ Fakt nr I Kundnr )f Faknndarum 

C-10022 : 2018-02-28 54968 

[ Faktura ] 

Leveransadress Fakruraadress 
Åstorp Kommun Åstorps Kommun 
Larissa 042-64067 Fakturacentral 
Norra vallgatan, Åstorp KSF I Tekniska 

265 80 Åstorp 

Er refen:I\S Larissa 042-64067 V&rrtfm:ns Daniel Hagersaod 

Ertordemr 22116000 BccalningsviUkor 30 dagar netto 

(..cvau~\ illkor FotfeJ!odatum 2018-03-30 

LeVC18n.ssllt Dröjsm!Jsränla 23,00% 

l..everansdrttwn 2018.02-26 

Benämning Le.vant Enh · •pris Sununa ) 

Vårt ordemr: U02 I 943 

[Martin AJ 
2018-02-26: Thmning av saltlake bassäng 

Slarnsug 2018--02-26: 7,5 Tim . 720,00 5 400,00 
,g2018.02-26: ~.~ • .Tu!!. ]~.00 5 400,00 ... ____ ,..., .. 

ii 651 ,ö".i'-' oljeförorenat vatten 38,36 Ton I 164,00 

Netto 

55 451,04 
Exkl moms MolTl.t % Moms kr Oresavr 

0,20 
ATTBETALA 

69 314,00 55451,04 25 13862,76 

Anmärkning på fakturan skall göras inom 8 dagar. 

Adress 
A Söderlindh i Sverige AB 
Fleningevägen 315 
254 77 Fleningc 

Telefon 
042-20 70 59 
Fördagets sli.lc 
Fleninge 

Bnnkgko 
5458-3430 
Orga.nisotion:snr 
556700-515 I 

""°" info@soderlindhs.se 
Mon'lSfcg.nr 
SE5567005 1510I 
Godkänd för F-skatt 
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Helsingborg 2019-09-03 

Riskreducerande åtgärder för saltvall 
inom fastigheten Åstorp 113:154 

Åstorps kommun genom J ärgen W allin har ombett NSR att yttra sig över de förslag på 
åtgärder som presenterats avseende de riskreducerande åtgärder som planerats vid den 
vall bestående av natriumsulfat, myrsyra och avloppsslam som sedan ett flertal år ligger 
inom en abandonerad fastighet, Åstorp 113:154. 

De alternativ som förordats efter de åtgärdsutredningar som genomförts är den åtgärd 
som innebär en omformning och övertäckning av de salthaltiga massorna i anslutning till 
nuvarande upplag (där den deponi som finns inom samma fastighet lämnas utan åtgärd). I 
senare diskussioner har det framkommit önskemål om att alla massor inklusive deponin 
skulle skickas till en godkänd extern mottagningsanläggning. 

Enligt uppgifter från Tekniska kontoret handlar det uppskattningsvis om följande 
mängder massor: 

• 16000 m.2 massor från saltvallen och de områden som förorenats av lakvatten från 
saltvallen 

• 16000 m2 deponerade massor 
• 25000 m2 rena jordmassor som lagts upp norr om saltupplaget för att utgöra ett 

ytskikt på deponin. 

Befintligt underlag 

Tyrens åtgärdsutredning genomfördes 2014. Avfallslagstiftningen har förändrats sedan 
rapporten slutfördes, bland annat avseende bedömningen av vad som ska betecknas som 
farligt avfall. De speglade posterna (vissa avfallsslag, t ex förorenade massor som både 
kan anses vara farligt avfall och icke farligt avfall) görs enligt de regler som anges i bilaga 
III till avfallsdirektivet. Den ursprungliga bilagan är numera ersatt av två EU-förordningar 
(EU 1357 /2014 och EU 2017 /997). Klassningen av avfallet är central vid bedömning av 
vilka åtgärder som kommer att anses lämpliga och frågan kommer troligen att 
uppmärksam.mas av tillsynsmyndigheten. 

Bedömning av kostnad för de relevanta förslagen bör ses över. Framförallt bör kostnaden 
för omhändertagande av materialet i vallarna (vallkärna och kristalliserat material) 
uppdateras då antagandet i Tyrens rapport bedöms vara lågt ansatt (vilket också den 
förfrågan som gått ut till några av aktörerna på marknaden indikerar). 

Vidare är detaljerna kring kostnaderna, både för en sanering med externt mottagande och 
hantering av massorna på plats inte helt överblickas då myndigheternas krav inte ännu har 

Besöksadress 
Hjortshögsvägen 1 

254 64 Helsingborg 

Postadress 
NSRAB 

251 89 Helsingborg 

Telefonväxel 
042-400 13 00 

Fax 
042-15 37 73 

Hemsida 
www.nsr.se 

Org.Nr. 
556217-4580 
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Helsingborg 2019-09-03 

fastställts. Myndighetsdirektiven kommer att framgå efter en anmälan enligt 28 § 
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller en tillståndsprocess. 

Historisk deponi inom området 

Inom de västra delarna av området finns en äldre deponi. Det finns inte så mycket 
information om deponin men enligt flygbilder fanns den inte ca 1940 ( området brukades 
då som åkermark). Enligt avfallsplanen var deponin i drift mellan 1966 och 1972 och 
innehåller hushållsavfall. Enligt utredningarna som genomförts ska deponin innehålla 
asfalt, aska, tegel, trä, kol, plåt, textil, plast och "sopor" (WSP 2018-04-20). 

Denna typ av deponier/utfyllnader är vanliga. Enligt Åstorps avfallsplan finns det 8-9 
nerlagda deponier men det kommer att genomföras ett inventeringsarbete inom den 
närmaste tiden, för att klassificera och eventuellt prioritera deponierna för i första hand 
undersökningar och i förlängningen eventuella åtgärder. 

Det har inte presenterats några specifika skäl till varför deponin bör flyttas (tex 
exploateringsintressen eller krav från myndigheter). 

Möjligheten att uppföra en deponi inom angiven fasighet 

Platsen är inte uppenbart olämplig för anläggande av en deponi. Förhållanden avseende 
skyddsvärda miljöer och andra intressen t ex kulturmiljöintressen bedöms preliminärt inte 
vara ett hinder för deponin. Frågan om strandskydd för Humlebäcken, som eventuellt kan 
beröra delar av anläggningen bör uppmärksammas. 

Möjligheten för NSR att ta emot de förorenade materialet 

Tyrens konstaterade i sin utredning att "kemikalien" (natriumsulfat) bör betecknas som 
farligt avfall. Det handlar om ca 16000 m3 (densitet 1,5 ton/m3 (fyrens)- 2,0 ton/m3 av 
denna typ av material. Vidare konstaterar Tyrens att övriga förorenade massor ca 10000 
m3 bör kunna hanteras på en IF A-deponi. 

NSR har idag endast en mindre FA-deponi (kapacitet i dagsläget ca 800 m3
) och skulle vid 

ett mottagande behöva bygga ut denna. 

Om NSR skulle hantera massorna skulle det troligen vara aktuellt att skicka iväg de 
massor som betraktas som farligt avfall till en extern mottagare. Ett alternativ skulle 
troligtvis vara att skicka dem till NOAH och deras deponi på Langöya i Norge. Det skulle 
alltså troligtvis inte handla om någon regional hantering av den huvudsakliga delen av 
dessa massor. 

Övriga miljöaspekter avseende förflyttning av massorna 

För att minska mängden transporter av massor anser NSR att lokala lösningar avseende 
omhändertagande alltid bör övervägas och prioriteras om detta är miljömässigt motiverat, 
tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Fler miljömål än Giftfri miljö bör alltid vägas 
in vid riskvärdering avseende efterbehandlingsåtgärder och en lokal åtgärd minskar både 
kostnader och miljöeffekter från t.ex transportarbetet. 

Besöksadress 
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Helsingborg 2019-09-03 

Antalet transportrörelser för att förflytta massorna uppskattas till ca 1300 lastbilsrörelser 
(tridembil utan släp, totalt 20 ton per bil) enbart för massorna med högt saltinnehåll. 
Skulle dessutom materialet i den nerlagda deponin (16000 m3, ca 28000 ton) flyttas rör det 
om ca 1400 lastbilsrörelser ytterligare samt eventuellt lika mycket för material för 
upp fyllning av markytan till befintlig nivå ( det finns massor upplagda inom området, som 
skulle kunna vara möjliga att använda för täckning av en deponi. 

Transporter använder fossil energi samt orsakar luftutsläpp i form av partiklar och 
kolväten samt bidrar till försurning (svaveldioxid, kväveoxider) och orsakar buller. Dessa 
miljöaspekter bör också vägas in vid val av åtgärd. Bland annat har länsstyrelsen 
identifierat transport av massor som ett område där insatser bör göras för att minska den 
fossila energianvändningen. 

Deponin i framtiden 

Ett argument för att hantera massorna i en egen deponicell är att det i framtiden på detta 
vis skulle kunna finnas möjlighet att återvinna/återanvända avfallet. Återvinning skulle 
kunna möjliggöras t.ex. om någon industriell applikation som kan nyttiggöra saltet 
etablerar sig inom en ekonomiskt lönsam radie. 

Slutsats 

Att etablera en lokal deponicell för farligt avfall på en närliggande fastighet för 
omhändertagande av salterna är sannolikt det mest kostnadseffektiva och miljöriktiga 
alternativet. 

NSR besitter kompetens och resurser för att bistå Åstorps kommun med 
tillståndsansö ·an och projektering/projektledning av entreprenadarbetena. 

Kim Olsson 

VD 
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I protokollet från ert första möte har ni fel i i punkten 1.3.2 

Gifthögarna innehöll 2784 + 5451 = 8235 kubikmeter enligt SPG GEO 2007-05-14 

Jordmassorna är inmätta till 25365 kubikmeter enligt SPG GEO 2014-08-26 

8235 kubikmeter motsvarar ca 13000 ton. 

Årligen har sen 12 ton spridits i naturen. Högarna har alltså minskat med 144 ton sen mätningen. En 

del av detta har gått till reningsverket i Nyvång trots att man känner till att detta påverkar 

reningsverket negativ och att det rena vattnet som släpps ut inte är så rent som det annars skulle 

varit. En förgiftning av naturen. 

Utan övertäckning försvinner högarna på 150-250 år och naturen blir förstörd. 

Med övertäckning försvinner högarna på kanske 3000-5000 år men allt gift kommer ut i naturen så 

det låter inte vidare smart. 

Hur blir det med en inkapsling? Jag har inte hittat något om detta, inga handlingar som handlar om 

inkapsling, metoder för detta eller priser. Hur länge håller en gummiduk? Skall den bytas efter x antal 

år? Pris på en inkapsling tycks saknas men ändå vill Satt politikerna ska ll bestämma sig för detta. Det 

verkar vara en t i llfällig lösning och inte ett slutförvar. 

NSVA vill att kommunen står för en omdragning av en dagvattenledning. Pris? 

Vem skall vara ansvarig för en eventuell deponi på Norra Vallgatan? Kostnader per år? Hur länge 

måste högen övervakas? Många generationer! Giftet kommer väl alltid att finnas kvar vid en 

inkapsling? Tror vi verkligen att det kommer att vara en slutförvaring med gummiduk? 

En bortforsl ing av giftet kommer att vara en bättre lösning för människorna som nu lever i Åstorp och 

för kommande generat ioner som slipper gräva upp deponin för att byta gummiduk eller flytta bort 

massorna när v i fått ännu strängare miljölagar. 

Vad innebär de 2 EU-förordningar som Kim Olsson nämner i sitt brev? EU 1357 /2014 och EU 

2917/997? 

Vi borde få se handlingarna från ansökan av bidraget som sen togs tillbaka. Där borde väl finnas 

relevanta uppgifter? 

Då ett flertal möjliga deponier blivit fulla under t iden ärendet har pågått har vi missat flera billiga 

möjligheter att deponera giftet. Behovet av deponier kommer att göra att det byggs nya i Skåne. NSR 

måste i framtiden öppna nya deponier men kraven kommer att skärpas på miljöområdet. 

Att köra bort jordmassorna kostar idag 21 miljoner enligt Jörgen Wallin. 

Om man kör bort giftet och lägger jordmassorna där giftet legat så slänger man inga pengar i sjön. Vi 

har möjlighet att få bidrag från åtminstone Naturvårdsverket via Länsstyrelsen. Kanske även från 

något annat håll. Det vore värt att undersöka. 

Expropriering är ett krav. Hur skall detta gå till? 



Punkt 1.6 Vi skall fråga NSR om saken. Petra Johansson är nog rätt person att få hjälp av. 

Trafikverket har svarat att man inte längre är intresserad av marken då europabanan inte längre är 

aktuell. 



Cre dits  not available.
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Norra Vallgatan, bortforsling till annan deponi Datum 2019-11-18

Bortkörning av salt, förorenad jord samt ditkörd jord

Åtgärd Antal/m3 Antal/ton Kr/m3 Kr/ton Totalt

Schakt salt (2784+5450m3) 8235 12352,5 250 2 058 750 kr

Mängd för bortkörning saltblandad jord, 10500 15750 250 2 625 000 kr

Dikesrensning 450m (450m * 0,3 m djup * ca 1.0 m bredd) 135 202,5 250 33 750 kr

Bortkörning av förorenat vatten 250+90 m2, 1m djup (Söderlinds/Ohlsson) 340 340 1390 472 600 kr

Bortkörning av massor på området 25365 m3 inkl återställning 25365 38047,5 550 20 926 125 kr

Deponi salt, förorenad jord (NSR Helsingborg, uppskattad självkostnadspris) 18735 28102,5 950 26 697 375 kr

Deponi dikesrensning 6 bortkörning förorenat vatten 542,5 950 515 375 kr

Summa Bortforsling och återställning av området 50 703 975 kr

Handling 11



Norra Vallgatan, lokal deponi Datum 2019-11-18

Utförande av lokal deponi på plats enligt alternativ 1

Antal m2 Antal m3 Antal ton Antal tim kr/ton kr/m2 kr/m3 kr/tim Totalt

Inköp av duk 15000 150 2 250 000 kr

Schakt med bladmaskin (ca 100 ton/h) 66352,5 663,525 1200 796 230 kr

Grävmaskin (ca 50 ton/tim) 38047,5 760,95 925 703 879 kr

Arbetsledning och kontroll 1000 550 550 000 kr

Hårdgjord yta av duk+lera 500 850 25 925 23 125 kr

Plantering och växter mm 500 000 kr

0 kr

Rör och brunnar 850 000 kr

Arbetstid för rör mm 400 550 220 000 kr

Övrigt, gångar, bänkar mm. 750 000 kr

Oförutsedda utgifter mm. 500 000 kr

Summa Alternativ 1 7 143 234 kr

Handling 12



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

19(23) 

Sammantriidcsprotokoll 
SammanLr'Jdesdatum 2020-01-08 

KsAu § 13 

Norra Vallgall1n, återstä llning av Åstorp 11 3: 154, 113:10 
Dnr KSFD 20 18/15 I 

Sammanfattning 
Svensk .lordförbäuring AB 11irsalles i konkurs i juni 2008. På fastigheten 
Åstorp 113: I 54 i Åstorps kommun har bolaget bedriv it verksamhet i form av 
eu upplag bestående av olika kemikal ier sedan 2006. Bolaget var även 
fastighetsägare och konkursförvaltaren abandonerade fastigheten. 
FasLighetcn ligger i norra delen av samhället Åstorp och närmsta grannar är 
en brukshundsklubb. Humlebäcken och två företag. Inom en radie på 500 
meter finns skolor och bostadsområden. 

Beslut är fattat att Åstorps kommun/tekniska kontoret ska genomföra en 
upphandl ing av öve111ickning enlig1 WSP:s alternativ I . Del visar sig nu all 
Naturvårdsverket har ändra! bidragsreglerna vi lkc1 medför an vi inte får 
någo1 bidrag. då föroreningen ej anses vara akut. 

Tekniska kontoret avser att utföra alternativ I under 2020 förutsall an be~lut 
om finansiering medges. Tekniska ko111oret har under våren 20 19 gjor1 en 
rörfrågan via WSP på att köra bor1 de förorenade massorna och deponin. 

Under hösten 2019 har en politisk styrgrupp bi ldats för all gemensam! komma 
fram 1ill en beslutsförslag. 

Bcslutsundcl'lag 
ProLokoll från Kommunstyre lsens arbetsutskott 2019-12-18 § 334 
Tjiins1eskrivelse från Jöq:;en Wall in, 20 19- 12- 10 
Protokoll från pol itisk styrgrupp 2019-12-09 med handlingar 1-12 
Svar rrån NSR. 2019-09-03 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wall in från. 20 I 5-10-28 
Förfrågningssammanställning från WSP 
Protokoll från Kommunfull mäk1ige 2016-02-29, § 31 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på all föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

I. /\Il Åstorps kommun ska ansöka om exproprierings1illstånd för 
fas1igheten Åstorp I I 3: 154 eller beslut gällande 11lckning. 

2. All 1a samtliga avsana medel i anspråk för all finansiera utförandet av 
alternativ I. 

UtdragsbeSlyrkande 



ÅSTORP 

Kommunsty1·elsens 
Arbetsutskott 

20(23) 

Sam mn ntriidcsprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

KsAu § I 3, forts 
3. Att utredningen ska kompletteras med uppdaterad information och en 

ansökan om bidrag från Naturvårdsverket för au sanera saltet kommer 
att göras i samband med övertagande av fastigheten Åstorp I 13: 154. 

4. Att om utredningen visar på att det mest miljö-ekonomiska är att 
transportera bort saltet till annan deponi, kommer ansökan att 
komplelleras med detta så att ett ev. bidrag kan erhål las. 

5. Att NSR (Vera park) får i uppdrag att starta ett projekt gällande 
möj liggörandet an få saltavfallet ti ll en tillgång. 

6. All NSR (Vera park) utreder och utvecklar sal tet för i syfte all få en 
möjlig ekonomisk vinst vid bortforsling. 

7. All Tekniska kontoret i samband med budgetprocess 202 1 od1 frnmåt 
presenterar en riml ig summa medel för framtida bortforsling av akuta 
deponier inom Åstorps kommun. 

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 

Åsa llolmen (L) IUmnar in skriftliga yrkanden med treändringsyrkanden och 
ett til läggsyrkande i vilket foljande framgår: 

Åsa 1 lolmen (L) yrkar som ett första ändringsyrkande att förslag till beslut 
avseende punkt etl ändras till: 

• Åstorps kom mun ska ansöka om exproprieringsti llståncl för fastigheten 
Åstorp 11 3: 154 

Åsa 1 lolmens (L) yrkar som ett andra ändringsyrkande an förslag till beslut 
avseende punkt två ändras till: 

• Att ta fram två jämförbara anbud som lämnats av entreprenadföretag 
för det som kallas För alternat iv I i tjänsteskrivelsen och alternativ 
bort forsling (exklusive jordmassorna från Froclc Laursen och den 
gamla sopti ppen). 

• All teknisk beskrivning redovisas som förtydligar arbetena i respektive 
alternativ 

• All ekonomiska och tekn iska konsekvenser redovisas för nödvändiga 
åtgärder i alternati v 1, såsom kontrollprogram, pumpning av lakvallen 
och andra efterbehandlingsåtgärder (under en 30-årsperiod). 

Åsa I lohnens (L) yrkar som ett tredje ändringsyrkandc att förslag till beslut 
avseende punkt fyra ändras till: 

• Att om utredningen visar på att det bästa alternativet för Åstorps 
kommun och dess invånare ur mi l.iö- och ekonomiskt hänseende på 
lång sikt är att transponera bort saltet till annan deponi. kommer 
ansökan att kompletteras med detta så att ev. bidrag kan erhållas. 

Juste,andes signalur Vtdragsi>e<lyrkonde 



ÅSTORP 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

21 (23) 

Sam mantriidesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-0 1-08 

KsAu § 13, forts 
Åsa Holmen (L) yrkar avslag till sista punkten i ordförandes yrkande lor att 
istället tas upp som ett eget ärende. 

Åsa 1 lolmen (L) yrkar som ett til läggsyrkande: 
• /\tt ge tekniska kontoret i uppdrag att nödvändiga miljöskyddsåtgärdcr 

och anmälan enligt 28 § förordningen om 1niljöfarlig verksamhet för 
deponin vid Norra Vallgatan genomförs 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande avseende punkt I med bifal lsyrkande från 
/\nnica Vink (C) mot Asa Holmens {L) ilndringsyrkanclen under proposition 
och finner att Åsa I lolmens (L) lindringsyrkande bifalles. 

Ordf'orande stäl ler eget yrkande avseende punkt 2 med bifal lsyrkande från 
Annica Vink (C) mot Åsa 1 lolmens (L) ändringsyrkanclen under proposition 
och finner att Åsa 1 lolmens (L) ändringsyrkande bifalles. 

Ordlorandc ställer eget yrkande avseende punkt 3 med bil'ullsyrkande från 
Annica Vink (C) under proposition och !inner att detta bifal les. 

Ordförande ställer eget yrkande avseende punkt 4 med bifallsyrkande från 
Annica Vink (C) 11101 Åsa Holmens (L) ändringsyrkanden under proposition 
och !inner att Asa Holmens (L) ändringsyrkande bifal les. 

Ordflirancle ställer eget yrkande med bifal lsyrkande från Annica Vink (C) 
avseende punkt 5 under proposition och finner att detta bifalles. 

Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkru1cle från /\ nnica Vink (C) 
avseende punkt 6 under proposition och finner att detta bifalles. 

Ordförande ställer eget yrkande avseende punkt 7 med bi lallsyrkandc från 
Annica Vink (C) mot Åsa Holmens (L) avslagsyrkande under proposition och 
finner att Åsa Holmens (L) bifalles. 

Ordf'örande ställer Åsa Holmens (L) lilläggsyrkandc under proposition och 
fi nner att detta bi fäl les. 

Jusle-tandes SJgnatur UtdragsbeSlyrkande 



ÅSTORP 

Justeran<tes stgnatur 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

22(23) 

Sammantriidcsprotokoll 
Sa111111anträdesdatum 2020-01-08 

KsAu § 13, forts 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut 

I. Att Åswrps kommun ska ansöka om exproprieringstillstånd för 
fastigheten Åstorp 11 3: 154. 

2. Att ta fram två jämförbara anbud som lämnats av entreprenadföretag 
för det som kallas för alternativ I i tjänsteskrivelsen och alternativ 
bortforsling (exklusive jordmassoma från Frode Laursen och den 
gamla soptippen), samt 

o Att teknisk beskrivning redovisas som förtydl igar arbetena i 
respektive alternat iv 

o All ekonomiska och tekniska konsekvenser redovisas for 
11ö<.lvamlig<1 åtgärder i <1he1 na tiv I, s1\so111 kontrollprogram, 
pumpning av lakvatten och andra cfterbehancllingsåtgärder 
(under en 30-årsperiod). 

3. All utredningen ska kompletteras med uppdaterad inforn1at ion och en 
ansökan 0111 bidrag från Naturvårdsverket för att sanera saltet kommer 
att göras i samband med övertagande av fastigheten Åstorp 113: 154. 

4. Att om utredningen visar på att det bästa alternativet för Åstorps 
kommun och dess invånare ur miljö- och ekonomiskt hän~eende pi\ 
lång sikt är att 1ranspoitera bort saltet till annan deponi. kommer 
ansökan att kompletteras med detta så all ev. bidrag kan erhållas. 

5. Att NSR (Vera park) får i uppdrag all starta ett projekt gällande 
möj liggörandet att få saltavfallet till en tillgång. 

6. Att NSR (Vcra park) utreder och utvecklar saltet mr i syne att få en 
möjlig ekonomisk vinst vid bortforsling. 

7. Att ge lckniska kontoret i uppdrag att nödvändiga miljöskyddsåtgärdcr 
och anm1ilan enligt 28 § förordningen om mi ljöfarlig verksamhet för 
deponin vid Norra Vallgatan genomförs 

Reservation 
Ordförande reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 
Annica Vink (C) reserverar sig till form1\n för ordförandes yrkanden. 

Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Utdtagsbestyrkande 



ÅSTORP 

Jus1e,andes signatur 

Kommunstyrelsen 17(32) 

Sammanträdcsprotokoll 
Sammanträdesdatum 2019-06-04 

Ks § 140 

Norra Vallgatan, återställning av Åstor·p 11 3:154, I 13:10 
Dnr KSFD 2018/151 

Sammanfattning 
Svensk Jordförbättring AB llirsanes i konkurs i juni 2008. På fastigheten 
Åstorp 113: 154 i Åstorps kommun lmr bolaget bedrivit verksamhet i form 
av en upplag bestående av olika kemikal ier sedan 2006. Bolaget var även 
fastighetsägare och konkursllirvaltaren abonnerade fastigheten. 
Fastigheten ligger i norra delen av samhället Åstorp och närmsta grannar 
är en brukshundsklubb. Humlebäckcn och två företag. Inom en rad ie på 
500 meter fiirns skolor och bostadsområden. 

Beslut är fallat au Åstorps kommun/tekniska kontoret ska genomföra en 
upphandling av övertäckning enl igt WSPs alternativ I. Det visar sig nu an 
Naturvårdsverket har änd rat bidragsreglerna vilket medför an vi inte 11\r 
något bidrag, då fororeningen ej anses vara akut. 

Tekniska kontoret avser an utföra alternativ I under2019 forutsau an beslut 
om linansiering medges. Tekniska kontoret har under våren 20 19 gjon en 
förfrågan via WSP på au köra bon de förorenade massorna och deponin. 

Bcslutsundcrlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskou 20 19-06-04, § 149 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wall in från, 20 18-11-05 
Tjänsleskrivclse från Jörgen Wallin från, 20 15-10-28 
förfrågn ingssammansliillning från WSI' 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på all föreslå kommunfullmäktige au ta samtliga avsalta 
medel i anspråk !lir att finansiera u1 förande1 av alternativ I. 

/\nton 1-lolmberg (SD) yrkar på avslag till ordförandes förslag gällande 
alternativ I och yrkar på all kommunalfullmäktige ska ställa sig bakom 
alternativ 2. 

Astorpsal liansen (M. L, KD) yrkar på au återremittera ärendet: 
• /\Il underlaget för upphandl ing redovisas Rlr båda alte111ativcn 

övertäckning kontra sanering för de leverantörer vi vall (ex. RfQ 
som gick ut till leverantörer). 

• /\ll vi begär bindande offerter for de båda alternativen. En del är ex. 
cirka-priser och har karaktären av sammanställning av verbal 

Utdragsbestyitande 



ÅSTORP 

Jvsterandes signatur 

Kommunstyrelsen 18(32) 

Sam manträdcsprotokoll 
Sam manträdesdatum 2019-06-04 

Ks 140, forts 
information. Vi yrkar på en fullständig redovisning av underlagen. 

Till vilka har underlagen skickats och hur ser svaren ut. 
• Att det tydligt redovisas vi lka krav vi ställer på anbudsgivarna kring 

hantering av den förorenade jorden. 
• Att vi får ett underlag från NSR där vi kan se kostnaderna för att de 

tar hand om massorna, så att vi kan jämföra det med övriga 
anbuclslämnare. 

• Au vi fär uppdaterade och ev. reviderad information kring alla 
kostnader för att täcka över massorna, vad kostar det i framtiden med 
ol ika kontroller som måste göras osv. 

Anton I lolmberg (SO) yrkar avslag till Åstorpsalliansens återremissyrkandc. 
Maria Gouschalk ( ·) yrkar bifall till Anton Holm bergs (SO) yrkande. 

Proposilionsord ning 
Ordförande prövar återremissyrkanclct mot att avgöra ärendet på 
sammanträdet. 
Därefter prövar ordförande eget yrkande om att ta samtliga avsalta medel i 
anspråk för au finansiera utförandet av alternativ I mot Anton Molmbergs 
(SD) avslagsyrkande. 

P1·oposition 
Ordförande stäl ler Åstorpsalliansens (M. L. KO) återremissyrkande mot 
yrkanden om avslag till återremiss från Anton Holmberg (SO) och Maria 
Goltschalk ( ·) under proposition och finner all återremissyrkandet avslås. 

Roger Nielsen (M) begär votering. 

Votcringsordning 
Den som yrkar på att avgöra ärendet på sammanträdet röstar "Ja" och den 
som yrkar på alt återremittera ärendet röstar "Nej". 

Votering 
Voteringen gcnomf'örs genom upprup och ut faller med 9 Ja-röster och 4 
Nej-röster vilket innebär alt ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
För all se hur ledamöterna röstat. se omröstn ingsbi laga(§ 140). 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Anton Holmbergs (SD) yrkande under 
proposi tion och finner att ordfurandcs yrkande bifalles. 

Utdragsbestyrt<ande 

;&' ~ \W1
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ÅSTORP 

Kommunstyrelsen 19(32) 

Samma ntrilclcsprotokoll 
Samman1riidcsdatum 2019-06-04 

Ks § 140, fol'tS 

Kommunstyrelsens föl's lag till Kon111111nfu llmäktigc bes lut 
All 1a samtliga avsaua medel i anspråk f<ir an fi nansiera utförandet av 
altcma1iv I. 

Rcsr rvation 
Åstorpsallianscn (M, L. KO) reserverar sig skrililigcn. 
Anton I lolmberg (SO) reserverar sig mot beslutet. 
Maria Gottschalk (-) reserverar sig mot beslutet. 

Ex1icdicras 
Akten 
Kommunfullmäktige 

Juste,anctes signatur Utdtagsbestyrkande 
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Astorpsalliansen 

Reservation då eget yrkande föll 

2019-06-04 

Ärende§ 8 Norra Vallgatan, återstä llning av Åstorp 133:154, 113:10 

Nu är det dags att en gång för alla få ett avsluta detta ärende som startade redan 2006 då Åstorps 

kommun gav tillstånd för deponin. Kommunen "glömde" att ställa krav på återställning och att 

begära säkerhet för fullgörande. Miljökontoret gav tillståndet ti ll detta och nu kräver vi att 

kommunen vidtar åt.gärder enligt krav i Miljöbalken. 

"Enligt miljöbalken utför miljökontoret tillsyn av olika verksamheter, som kan påverka människors 

hälsa eller miljön" - så skriver kommunen på WVjW.astor2 '" 

Vi menar att förhållande vid Norra Vallgatan i stor utsträckning kan påverka människors hälsa eller 

miljön. 

Mi ljöbalken tillämpas på mark- och vattenområde samt byggnader och anläggningar som är så 

förorenade att det kan medföra skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. 

2019 blev Åstorps kommun en av 96 kommuner som samarbetar med Glokala Sverige som är ett 

projekt under agenda 2030. Där f inns 17 mål som vi som kommun ska arbeta med för att göra så bra 

som möjligt ifrån oss. Vill v isa att det är mer än fina ord gäller det att vi som kommun i alla avseende 

arbetar för en hållbar miljö. 

Vi inom alliansen vill satsa på långsikt iga lösningar där vi förordar sanering framför att gömma 

förorenade massorna genom övertäckning. För att kunna fatta korrekta beslut krävs att vi har ett 

genomarbetat beslutunderlag över vilka kostnad per alternativ vilket inkluderar offerter. Detta 

saknas idag. Vidare behöver v i förstå vilka krav vi ställer på anbudsgivarna. Därför har vi följande 

yrkande. 

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna hade följande yrkande: 

1. Att underlaget för upphandling redovisas för båda alternativen övertäckning 
kontra sanering för de leverantörer vi va lt {ex. "RFQ" som gick ut ti ll 

leverantörer). 

2. Att vi begär bindande offerter för de båda alternativen. En del är ex. "cirka 

priser" och har karaktären av sammanställning av verbal information. Vi yrkar 
på en fullständig redovisning av underlagen. Till vilka har underlagen skickats 

och hur ser svaren ut. 



3. Att det tydligt redovisas vilka krav vi ställer på anbudsgivarna kring hantering 
av den förorenade jorden. 

4. Att vi får ett underlag från NSR där vi kan se kostnaderna för att de tar hand 
om massorna, så att vi kan jämföra det med övriga anbudslämnare. 

5. Att vi får uppdaterade och ev. reviderad information kring alla kostnader för 
att täcka över massorna, vad kostar det i framtiden med olika kontroller som 
måste göras osv. 

Då detta föll reserverar sig Åstorpsalliansen mot beslutet. 

För Moderaterna. Liberalerna och Kristdemokraterna i KS 4 iuni 2019 

Roger Nielsen ( M) 

Åsa Holmen (L) 

Nils-Göran Nilsson (KD) 
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Simon Jaldefjord                     Jörgen Wallin 
Ekonom                      Teknisk chef 
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simon.jaldefjord@astorp.se                    jorgen.wallin@astorp.se 
 
 
Kommunstyrelsen  
 
Norra Vallgatan, Återställning av Åstorp 113:154, 113:10.  
Dnr KSFD 2018-151 
 
Sammanfattning 
Svensk Jordförbättring AB försattes i konkurs i juni 2008. På fastigheten 
Åstorp 113:154 i Åstorps kommun har bolaget bedrivit verksamhet i form 
av ett upplag bestående av olika kemikalier sedan 2006. Bolaget var även 
fastighetsägare och konkursförvaltaren abonnerade fastigheten. 
Fastigheten ligger i norra delen av samhället Åstorp och närmsta grannar 
är en brukshundsklubb, Humlebäcken och två företag. Inom en radie på 
500 meter finns skolor och bostadsområden.  
 
Beslut är fattat att Åstorps kommun/tekniska kontoret ska genomföra en 
upphandling av övertäckning enligt WSPs alternativ 1. Det visar sig nu att 
Naturvårdsverket har ändrat bidragsreglerna vilket medför att vi inte får 
något bidrag, då föroreningen ej anses vara akut. 
 
Tekniska kontoret avser att utföra alternativ 1 under 2019 förutsatt att beslut 
om finansiering medges. Tekniska kontoret har under våren 2019 gjort en 
förfrågan via WSP på att köra bort de förorenade massorna och deponin. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[   ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

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

barn 
 
Bedömning utifrån barnperspektivet 
Tekniska kontoret bedömer att området kommer att bli en tillgång för barns 
lek och lärande när det är utfört. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin från, 2018-11-05 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin från, 2015-10-28 
Förfrågningssammanställning från WSP 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2019-05-22 
Version  3 ÅSTORP 
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Ärendet 
För att finansiera övertäckningen enligt alternativ 1 med en kostnad på  
7 700 000 kr (inklusive kostnad för upphandlingsunderlag) gjordes en 
avsättning i kommunens bokslut 2015 på 3 650 000 kr. Resterande belopp 
på 4 050 000 kr skulle erhållas från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen. 
Då Naturvårdsverket återkallade beslutet om bidrag 2016 gjordes 
ytterligare en avsättning i kommunens bokslut 2016 på 4 050 000 kr. 
Totalt har 7 700 000 kr avsatts för att utföra alternativ 1 enligt WSPs 
utredning. Ny ansökan har skickats till Naturvårdsverket via Länsstyrelsen 
och inget nytt bidrag har beviljats då nya regler gäller för denna typ av 
bidrag. Ny bidragsansökan kommer att skickas in i samband med 
färdigställandet av området. Av de 7 700 000 kr har 1 328 354 kr tagits i 
anspråk för utredningar av WSP. För att finansiera övertäckningen enligt 
alternativ 1 önskar tekniska kontoret ta de 4 050 000 kr som avsattes 2016 
i anspråk. För att finansiera färdigställandet av området som grönområde 
efter det att övertäckningen är utförd kommer tekniska kontoret att 
använda befintliga investeringsmedel för grönstruktur. 
 
Kostnad: 7 700 000 kr 
 
Politiskt beslutad reservering: 3 650 000 kr 
Bidrag från Länsstyrelsen: 4 050 000 kr, detta belopp drogs tillbaka 
Ej beslutad reservering: 4 050 000 kr, denna reservering gjordes för att 
ersätta beloppet från Länsstyrelsen när detta drogs tillbaka. 
Ianspråktagna medel: 1 328 354 kr 
Grönstrukturplan: 1 000 000 kr 
 
Totalt: 3 650 000 + 4 050 000 – 1 416 098 + 1 000 000 = 7 283 902 kr 
 
En del av de totala kostnaderna på 7 700 000 kr har redan utförts och ingår 
i beloppet 1 416 098 kr vilket gör att beloppet 7 283 902 kr bedöms 
finansiera föreslagen åtgärd. 
 
Enligt förfrågningen som WSP gjorde inkom prisuppgifter från två av fyra 
tillfrågade om att forsla bort saltupplaget samt deponin och förorenade 
jordmassor. Kostnaden för dessa åtgärder ligger enligt förfrågningarna i 
intervallet 46 230 000 kr till 50 300 000 kr, enligt bifogad sammanställning. 
Då marken ej är detaljplanelagd utgår ytterligare kostnader för att förändra 
området till verksamhetsområde. Dessa redovisade kostnader måste 
finansieras ur kommunens driftsbudget. 
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

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 

 3(3) 

Förslag till beslut 
Att ta samtliga avsatta medel i anspråk för att finansiera utförandet av 
alternativ 1 
 
 
 
 
 
Simon Jaldefjord   Jörgen Wallin  
 
 
Expedieras till: 
Tekniska kontoret, Jörgen Wallin 
Miljökontoret, Anders Aronsson 
Länsstyrelsen i Skåne, Mats Andersson 
Arkiv 
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ÅSTORP 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Tekniska kontoret 

Jörgen Wallin 
Teknisk chef 
042-640 80 
jorgen.wallin@astorp.se 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2015-10-28 
Version 1 

Norra Vallgatan, Återställning av Åstorp 113:154, 113:10. 
Dnr KSFD 2015-281 

Sammanfattning 
Svensk Jordförbättring AB försattes i konkurs i juni 2008. På fastigheten 
Åstorp 113: 154 i Åstorps kommun har bolaget bedrivit verksamhet i form 
av ett upplag bestående av olika kemikalier sedan 2006. Bolaget var även 
fastighetsägare och konkursförvaltaren abonnerade fastigheten. 
Fastigheten ligger i norra delen av samhället Åstorp och närmsta grannar 
är en brukshundsklubb, Humlebäcken och två företag. Inom en radie på 
500 meter finns skolor och bostadsområden. 

Tekniska kontoret har fått i uppdrag att i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskott Ksau § 84, 2014-08-23 att ta fram anbudsunderlag och 
infordra anbud utifrån alternativet I 0.3 i Tyrens rapport. 

Den upphandlande konsulten WSP har nu kommit fram till två alternativ 
för området (bifogar förslagsritningar): 

Alternativ 1 till en kostnad av 7,3 miljoner 
Alternativ 2 till en kostnad av 8,3 miljoner 

Kostnaden för upphandlad konsult att ta fram underlag till upphandling är 
400.000 kronor och ska läggas till beloppen ovan. 
Bidraget för den akuta saneringen av området som är beslutat av 
Länsstyrelsen i Skåne län uppgår till 4,05 miljoner. 
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Beaktande av bamperspektivet 
[X] Bamperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

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

påverka barn 

Bcslutsundcrlag 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin från, 20 15- 10-28 
Utformningsförslag för området från WSP, 20 I 5-09-23 
Bedömning av kostnader från WSP, 2015-10-21 

Bedömning utifrån barnperspektivet 
Tekniska kontoret bedömer att området kommer all bl i en tillgång för barns 
lek och lärande när det är utfört. 

Förslag t ill beslut 
Besluta att fortsatta med upphandling av alternativet nr I. 

Expedieras till : 
Tekniska kontoret, Jörgen Wallin 
Miljökontoret, Anders Aronsson 
Länsstyrelsen i Skåne, Mats Andersson 
Ksau 
Arkiv 
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Kommunstyrelseförvaltningen        1(4) 

Tekniska kontoret 
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Amer Lukac                     Jörgen Wallin 
Nämndsekreterare                    Teknisk chef 
042 – 640 92                     042 – 640 80 
Amer.lukac@astorp.se                     jorgen.wallin@astorp.se 
 
Kommunfullmäktige  
 
Norra Vallgatan, Återställning av Åstorp 113:154, 113:10.  
Dnr KSFD 2018/151 
 
Sammanfattning 
Svensk Jordförbättring AB försattes i konkurs i juni 2008. På fastigheten 
Åstorp 113:154 i Åstorps kommun har bolaget bedrivit verksamhet i form 
av ett upplag bestående av olika kemikalier sedan 2006. Bolaget var även 
fastighetsägare och konkursförvaltaren abonnerade fastigheten. 
Fastigheten ligger i norra delen av samhället Åstorp och närmsta grannar 
är en brukshundsklubb, Humlebäcken och två företag. Inom en radie på 
500 meter finns skolor och bostadsområden.  
 
Beslut är fattat att Åstorps kommun/tekniska kontoret ska genomföra en 
upphandling av övertäckning enligt WSP:s alternativ 1. Det visar sig nu att 
Naturvårdsverket har ändrat bidragsreglerna vilket medför att vi inte får 
något bidrag, då föroreningen ej anses vara akut. 
 
Tekniska kontoret avser att utföra alternativ 1 under 2020 förutsatt att beslut 
om finansiering medges. Tekniska kontoret har under våren 2019 gjort en 
förfrågan via WSP på att köra bort de förorenade massorna och deponin. 
 
Under hösten 2019 har en politisk styrgrupp bildats för att gemensamt 
komma fram till ett beslutsförslag.  
 
Förslag till beslut 

• Att Åstorps kommun ska ansöka om exproprieringstillstånd för 
fastigheten Åstorp 113:154 efter beslut gällande täckning.  

• Att ta samtliga avsatta medel i anspråk för att finansiera utförandet 
av alternativ 1. 

• Att utredningen ska kompletteras med uppdaterad information och 
en ansökan om bidrag från Naturvårdsverket för att sanera saltet 
kommer att göras i samband med övertagande av fastigheten Åstorp 
113:154. 

• Att Om utredningen visar på att det mest miljö-ekonomiska är att 
transportera bort saltet till annan deponi, kommer ansökan att 
kompletteras med detta så att ett ev. bidrag kan erhållas. 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2019-12-10 
Version  5 ÅSTORP 
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• Att NSR (Vera park) får i uppdrag att starta ett projekt gällande 
möjliggörandet att få saltavfallet till en tillgång. 

• Att NSR (Vera park) utreder och utvecklar saltet för i syfte att få en 
möjlig ekonomisk vinst vid bortforsling. 

• Att Tekniska kontoret får i uppgift att budgetera från och med 2021, 
avsätta en rimlig och årlig beslutad summa medel för en framtida 
bortforsling av akuta deponier inom Åstorps kommun. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin från, 2019-12-10 
Politisk styrgrupps Protokoll 2019-12-09 med handlingar 1-12 
Svar från NSR, 2019-09-03 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin från, 2015-10-28 
Förfrågningssammanställning från WSP 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2016-02-29, § 31 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[   ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

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

barn 
 
Bedömning utifrån barnperspektivet 
Tekniska kontoret bedömer att området kommer att bli en tillgång för barns 
lek och lärande när det är utfört. 
 
Ärendet 
För att finansiera övertäckningen enligt alternativ 1 med en kostnad på  
7 700 000 kr (inklusive kostnad för upphandlingsunderlag) gjordes en 
avsättning i kommunens bokslut 2015 på 3 650 000 kr. Resterande belopp 
på 4 050 000 kr skulle erhållas från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen. 
Då Naturvårdsverket återkallade beslutet om bidrag 2016 gjordes 
ytterligare en avsättning i kommunens bokslut 2016 på 4 050 000 kr. 
Totalt har 7 700 000 kr avsatts för att utföra alternativ 1 enligt WSPs 
utredning. Ny ansökan har skickats till Naturvårdsverket via Länsstyrelsen 
och inget nytt bidrag har beviljats då nya regler gäller för denna typ av 
bidrag. Ny bidragsansökan kommer att skickas in i samband med 
färdigställandet av området. Av de 7 700 000 kr har 1 416 000 kr tagits i 
anspråk för utredningar av WSP. För att finansiera övertäckningen enligt 
alternativ 1 önskar tekniska kontoret ta de 4 050 000 kr som avsattes 2016 
i anspråk. För att finansiera färdigställandet av området som grönområde 
efter det att övertäckningen är utförd kommer tekniska kontoret att 
använda befintliga investeringsmedel för grönstruktur. 
 
Kostnad: 7 700 000 kr 
 
Politiskt beslutad reservering: 3 650 000 kr 
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Bidrag från Länsstyrelsen: 4 050 000 kr, detta belopp drogs tillbaka 
Ej beslutad reservering: 4 050 000 kr, denna reservering gjordes för att 
ersätta beloppet från Länsstyrelsen när detta drogs tillbaka. 
Ianspråktagna medel: 1 416 000 kr 
Grönstrukturplan: 1 000 000 kr 
 
Totalt: 3 650 000 + 4 050 000 – 1 416 000 + 1 000 000 = 7 284 000 kr 
 
En del av de totala kostnaderna på 7 700 000 kr har redan utförts och ingår 
i beloppet 1 416 000 kr vilket gör att beloppet 7 284 000 kr bedöms 
finansiera föreslagen åtgärd. 
 
Enligt förfrågningen som WSP gjorde inkom prisuppgifter från två av fyra 
tillfrågade om att forsla bort saltupplaget samt deponin och förorenade 
jordmassor. Kostnaden för dessa åtgärder ligger enligt förfrågningarna i 
intervallet 46 230 000 kr till 50 300 000 kr, enligt bifogad sammanställning. 
Då marken ej är detaljplanelagd utgår ytterligare kostnader för att förändra 
området till verksamhetsområde. Dessa redovisade kostnader måste 
finansieras ur kommunens driftsbudget. 
   
NSR 
Tekniska kontoret har efter återremissen i 2019-06-24 (KF § 103) frågat om 
NSR skulle kunna titta på ärendet ur deras verksamhet och hur de ställer sig 
till de olika alternativ som har diskuterats i ärendet genom åren.  
Svaret från NSR’s VD Kim Olsson bifogas. 
 
Slutsatsen från NSR är följande ´Att etablera en lokal deponicell för farligt 
avfall på närliggande fastighet för omhändertagande av salterna är sannolikt 
det mest kostnadseffektiva och miljöriktiga alternativet´. 
 
NSR besitter kompetens har resurser för att bistå Tekniska kontoret att 
utföra övertäckning och etablera en lokal deponi enligt alternativ 1. 
 
Politisk grupp 
Åstorps kommun ska ansöka om exproprieringstillstånd för fastigheten 
Åstorp 113:154 efter beslut gällande täckning.  
 
Att ta samtliga avsatta medel i anspråk för att finansiera utförandet av 
alternativ 1. 
 
Utredningen ska kompletteras med uppdaterad information och en ansökan 
om bidrag från Naturvårdsverket för att sanera saltet kommer att göras i 
samband med övertagande av fastigheten Åstorp 113:154. 
 
Om utredningen visar på att det mest miljö-ekonomiska är att transportera 
bort saltet till annan deponi, kommer ansökan att kompletteras med detta så 
att ett ev. bidrag kan erhållas. 
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Att NSR (Vera park) får i uppdrag att starta ett projekt gällande 
möjliggörandet att få saltavfallet till en tillgång. 
 
Att NSR (Vera park) utreder och utvecklar saltet för i syfte att få en möjlig 
ekonomisk vinst vid bortforsling. 
 
Tekniska kontoret får i uppgift att budgetera från och med 2021, avsätta en 
rimlig och årlig beslutad summa medel för en framtida bortforsling av akuta 
deponier inom Åstorps kommun 
 
 
 
 
 
 
 
Amer Lukac   Jörgen Wallin  
 
 
Expedieras till: 
Tekniska kontoret, Jörgen Wallin 
Miljökontoret, Anders Aronsson 
Länsstyrelsen i Skåne, Mats Andersson 
Arkiv 
 
 
 



ÅSTORP 

Justerandes s,gnatur 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 
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Sa 111111 an I r iidcs prolo ko Il 
Sammanträdes<latum 2019-12-18 

KsAu § 334 

Norr:l Vnllgatan, ätcrstiillning av Åstorp 113: 154, 113: 10 
Dnr KSFD 2018/151 

Sammanfattning 
Svensk Jordfbrbättring AB försattes i konkurs i juni 2008. På fastigheten 
Åstorp 113: 154 i Åstorps kommun har bolaget bedrivit verksamhet i form av 
elt upplag bestående av olika kemikalier sedan 2006. Bolaget var även 
fastighetsägare och konkursfbrvaltaren abonnerade fastigheten. Fastigheten 
ligger i norra delen av samhället Åstorp och närmsta grannar är en 
brukshundsklubb. I lumlehilcken och två företag. Inom en radie på 500 meter 
finns skolor och bostadsområden. 

Beslut iir faltat alt Åstorps kommun/tekniska kon1orct ska genomföra en 
upphandling av övertäckning enligt WSP:s alternat iv I. Det visar sig nu all 
Naturvårdsverket har ändrat bidragsreglerna vilket medför alt vi inte fllr 
något bidrag. då föroreningen ej anses vara akut. 

Tekniska kontoret avser alt utfbra alternativ I under 2020 förutsatt att beslut 
om finansiering medges. Tekniska kontoret har under våren 2019 gjort en 
förfrågan via WSP på au köra bon de förorenade massorna och deponin. 

Under hösten 20 19 har en pol itisk styrgrupp bildats ror au gemensamt komma 
fram till en beslutsförslag. 

Bcsluts undcrlag 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wall in. 2019- 12- 10 
Politisk styrgrupps Protokoll 20 19- 12-09 med handlingar 1-12 
Svar från NSR, 2019-09-03 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wal l in frän, 20 I 5- 10-28 
Förfrågningssammanställning från WSP 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2016-02-29, § 31 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

• Att Åstorps kommun ska ansöka om exproprieringstillstånd för 
fastigheten Åstorp 113: 154 efter beslut gällande täckning. 

• Att ta samtliga avsalta medel i ,mspråk för au linansiera utförandet av 
alternativ I. 

U1drag,oo,t)'l<ande 



ÅSTORP 

Justerandes signatu, 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 
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Sarnmantriidcsprotokoll 
Sa111manträdesda1urn 20 19-1 2-18 

KsAu § 334, forts 

• All utredningen ska kompletteras med uppdaterad information och en 
ansökan om bidrag från Naturvårdsverket for att sanera saltet kommer 
ati göras i samband med övertagande av fastigheten Åstorp 113: 154. 

• Att Om utredningen visar på all det mest miljö-ekonomiska är att 
transportera bort saltet til l annan deponi , kommer ansökan au 
komplelleras med detta så att ett ev. bidrag kan erhållas. 

• All NSR (Vcra park) får i uppdrag all starta ell projekt gällande 
möjliggörande! an få saltavfällel till en tillgång. 

• All NSR (Vcra park) utreder och utvecklar saltet för i syfte all få en 
möjlig ekonomisk vinst vid bortforsling. 

• All Tekniska kontoret får i uppgift all budgetera från och med 2021. 
avsätta en rimlig och årlig beslutad summa medel för en framtida 
bortforsling av akuta deponier inom Åstorps kommun. 

Jan Hcnnicks (-) yrkar på all bordlägga ärendet for au ge ledamöterna mer tid 
an läsa in sig i ärendet. 
Maria Gouschalk (·) yrkar bifall till Jan llennicks (-) yrkande. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifal l till Jan Hennicks(-) yrkande. 

Proposition 
Ordlorande ställer Jan Hennicks (-) bordläggningsyrkande med bifallsyrkande 
från Maria Gottschalk (-) och Roger Nielsen (M) under proposition och finner 
an det bi fälles. 

Arbetsutskottets beslut 
flordläggcr ärendet för au ge ledamöterna mer tid att läsa in sig i ärendet. 

Expedie.-as 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbest)'kande 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
 

Kf § 14 
 
Begäran från Socialnämnden till kommunfullmäktige att tillföra 
ansvarsområde för förordning om statlig ersättning till socialnämnden 
Dnr KSFD 2019/343 
 
Sammanfattning 
En begäran har inkommit från socialnämnden till kommunfullmäktige om att 
tillföra socialnämnden ansvarsområde för att kunna söka viss statlig 
ersättning. 
 
Kommunen har enligt lag rätt till ersättning från staten för de kostnader som 
uppkommer med anledning av att kommunen tar emot och genomför insatser 
för utlänningar och asylsökande. Dessa ersättningar beslutas utifrån 
förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar och 
förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Insatserna 
kan bestå av placeringar i exempelvis familjehem och annat bistånd utifrån 
socialrätten.  
 
I förordningarna som styr rätten till ersättning pekas ”kommunen” ut som 
ersättningsberättigad. Då det är socialnämnden som ansvarar för insatserna, 
borde samma nämnd få begära ersättning av staten i kommunens namn. För 
att socialnämnden ska kunna sättas i kommunens ställe i dessa frågor, 
behöver kommunfullmäktige tilldela socialnämnden detta ansvar. 
Socialnämndens reglemente behöver uppdateras med detta tillägg. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-01-08, § 22 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-18 § 328 
Protokoll från Socialnämnden 2019-11-21 § 124 
Protokoll från Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-08 § 269 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2019-10-01 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Expedieras 
Akten 
Socialnämnden 
Administrativa enheten 

ÅSTORP 



Kommunstyrelsen 30(43) 

ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Ks § 22 

Sammantr,idcsprotokoll 
Sammanträdcsdatum 2020-0 I -08 

Begärnn från Socialnämnden till kommunfullmäktige att tillföra 
ansvarsområde för förordning om statlig ersättning till socialnämnden 
Dnr KSFD 20 19/343 

Sammanfattning 
En begäran har inkommit från socialnämnden till kommunfullmäktige om att 
tillföra socialnämnden ansvarsområde för au kunna söka viss statlig ersättning. 

Kommunen har enl igt lag räll till ersättning från staten för de kostnader som 
uppkommer med anledning av an kommunen tar emot och genomför insatser för 
utlänningar och asylsökande. Dessa ersättningar beslutas utifrån förordning 
(20 I 0: 1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar och förordning 
(2017: 193) om statl ig ersättning för asylsökande m.fl . Insatserna kan bestå av 
placeringar i exempelvis fami ljehem och annat bistånd utifrån socialräuen. 
I förordningarna som styr rätten till ersättning pekas '"kommunen·· ut som 
ersäuningsberiitti gad. Då det är socialnämnden som ansvarar för insatserna. 
borde samma niimnd få begära ersättning av staten i kommunens namn. För au 
socialnämnden ska kunna sättas i kommunens stlillc i dessa frågor. behöver 
kommunfullmäktige tilldela socialnämnden detta ansvar. Socialnlimndens 
reglemente behöver uppdateras med deua ti llägg. 

Bcs lutsundcrlag 
Protokol l från kommunstyrelsens arbetsutskott 20 19- 12-18 § 328 
Protokoll från Socialnämnden 2019-11-21 § 124 
Protokoll från Socialnämndens arbetsutskou 20 19-11-08 § 269 
Tjänsteskri velse från Linda Tholen. nämndsckrelcrare.2019-10-01 

Yrkanden 
Ordförande yrkar 1>å all föreslå fullmäktige: 

• au til ldela socialnämnden ansvar över förordning (2010: 11 22) om stmlig 
ersättning för vissa utlänningar och förordning (20 17: 193) om stat lig 
ersättning för asylsökande m.fl. 

• Alt socialnämndens rcgleme111e uppdatera~ med denna ändring. 

Anton Hohnbcrg (SD) avstår ifrån all delta i beslut. 

Utdragsbeslyrkinde 

~ ~~/11~ 



ÅSTORP 

Kommunstyrelsen 31(43) 

Sammantriidcs1lrotokoll 
Samman1rädesda1um 2020-01-08 

Ks § 22, for·ts 
Kommunstyrelsens förslag ti ll kommunfu lhnäktigcbcslut 
Kommuns1yrelscn föreslår fullmäktige: 

• au 1illdela socialnämnden ansvar över förordning (20 10:1122) om s1a1lig 
ersättning för vissa u1länningar och förordning (2017: 193) om statlig 
ersällning for asylsökande m.fl. 

• i\11 socialnämndens reglemente uppda1erns med denna ändring. 

Expedieras 
Ak1en 
Kommunfullmäk1ige 

Juslerandes signatur Utdrogsbestyrl<ande 

~ Qj)r ~~ 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

13(26) 

Sa 111 ma ntriidcsprotokoll 
Sammanträclesdatum 2019-12- 18 

KsAu § 328 

Begäran från Socialniimndcn till kommunf'ullmiiktigc att tillföra 
ansvarsområde för förordning om statlig crsiiftning till socialnämnden 
Dnr KSFD 20 19/343 

Sammanfattning 
En begäran har inkommit från socialnämnden ti ll kommun rul lmäktige om att 
til lföra socialnämnden ansvarsområde för all kunna söka viss statlig 
ersättning. 

Kommunen har enligt lag ran till ersauning från staten ftlr de kostnader som 
uppkommer med anledning av all kommunen tar emot och genomfor insatser 
för utlänningar och asylsökande. Dessa ersättni ngar beslutas utifrån 
förordning (20 I 0: 1122) om statlig ersättning for vissa utlänningar och 
förordning (2017: 193) om statlig ersät1ning ror asy lsökande 111.n. Insatserna 
kan bestå av placeringar i exempelvis familjehem och annat bistånd utifrån 
socialrätten. 

I förord ningarna som styr riitlen till ersättning pekas ''kommunen" ut som 
crsät1ningsberät1igad. Då det är socialnämnden som ansvarar mr insatserna. 
borde samma nämnd få begära ersänning av staten i kommunens namn. För 
att socialnämnden ska kunna sätlas i kommunens ställe i dessa frågor, behöver 
kommunfullmäktige tilldela socialnämnden detta ansvar. Socialnämndens 
reglemente behöver uppdateras med detta tillägg. 

Bcslutsundcrlag 
Protokoll från Socialnämnden 2019- 11 -2 1 § 124 
Protokol l från Socialnämndens arbetsutskott 20 19-11-08 § 269 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholcn, nämndsckrcterare, 2019-1 0-0 I 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå komm unstyrelsen att föreslå full mäktige: 

• att tilldela socialnämnden ansvar över förordn ing (2010:1 122) om 
statlig ers,'illning för vissa utlänningar och förordning (20 17: 193) om 
statlig ersättning för asylsökande 111.fl. 

• Att socialnämndens reglemente uppdateras ll!Cd denna lindring. 

Utdragsbest)'fkande 



ÅSTORP 

JusterMdes signatur 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

14(26) 

Sammantriidcsprotokoll 
Sammantradesdatum 2019-12-18 

KsAu § 328, forts. 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebes lut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäkt ige: 

• att tilldela socialnämnden ansvar över förordn ing(2010: l 122) 0 111 

statlig ersättning för vissa utlänningar och förordning (2017: 193) om 
statlig ersättning för asylsökande m.n. 

• Att socialnämndens reglemente uppdateras med denna lindring. 

Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunful lmäktige 
Social nämnden 

UldragsbeSl)'lk ande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Socialnämnden 13(17) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2019-11-21 

Sn § 124 

Tillförande av ansvarsområde för förordning om statlig ersättning till 
Socialnämnden 
Dnr SN 2019/172 

Sammanfattning 
Kommunen har enligt lag rätt till ersättning från staten för de kostnader som 
uppkommer med anledning av att kommunen tar emot och genomför 
insatser för utlänningar och asylsökande. Dessa ersättningar beslutas utifrån 
förordning (2010: 1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar och 
förordning (201 7: 193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Insatserna 
kan bestå av placeringar i exempelvis familjehem och annat bistånd utifrån 
socialrätten. 

I förordningarna som styr rätten till ersättning pekas "kommunen" ut som 
ersättningsberättigad. Då det är socialnämnden som ansvarar för insatserna, 
borde samma nämnd få begära ersättning av staten i kommunens namn. För 
att socialnämnden ska kunna sättas i kommunens ställe i dessa frågor, 
behöver kommunfullmäktige tilldela socialnämnden detta ansvar. 
Socialnämndens reglemente behöver uppdateras med detta tillägg. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Linda Tholen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
att föreslå socialnämnden att tilldela socialnämnden ansvar över förordning 
(2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar och förordning 
(2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 
Att socialnämndens reglemente uppdateras med denna ändring. 

Yrkande 
Ordförande yrkar föreslå socialnämnden 
att tilldela socialnämnden ansvar över förordning (2010:1122) om statlig 
ersättning för vissa utlänningar och förordning (2017: 193) om statlig 
ersättning för asylsökande m.fl. 
Att socialnämndens reglemente uppdateras med denna ändring. 

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

Utd ragsbestyrka nde 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Socialnämnden 14(17) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2019-11-21 

Forts. Sn § 124 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen 
att tilldela socialnämnden ansvar över förordning (2010: 1122) om statlig 
ersättning för vissa utlänningar och förordning (2017: 193) om statlig 
ersättning för asylsökande m.fl. 
Att socialnämndens reglemente uppdateras med denna ändring. 

Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Socialnämndens arbetsutskott 11(15) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2019-11-08 

Snau § 269 

Tillförande av ansvarsområde för förordning om statlig ersättning till 
Socialnämnden 
Dnr 2019/172 

Sammanfattning 
Kommunen har enligt lag rätt till ersättning från staten för de kostnader som 
uppkommer med anledning av att kommunen tar emot och genomför 
insatser för utlänningar och asylsökande. Dessa ersättningar beslutas utifrån 
förordning (2010: 1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar och 
förordning (2017: 193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Insatserna 
kan bestå av placeringar i exempelvis familjehem och annat bistånd utifrån 
socialrätten. 

I förordningarna som styr rätten till ersättning pekas "kommunen" ut som 
ersättningsberättigad. Då det är socialnämnden som ansvarar för insatserna, 
borde samma nämnd få begära ersättning av staten i kommunens namn. För 
att socialnämnden ska kunna sättas i kommunens ställe i dessa frågor, 
behöver kommunfullmäktige tilldela socialnämnden detta ansvar. 
Socialnämndens reglemente behöver uppdateras med detta tillägg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Linda Tholen 

Yrkande 
Ordförande yrkar föreslå socialnämnden 
att tilldela socialnämnden ansvar över förordning (2010: 1122) om statlig 
ersättning för vissa utlänningar och förordning (2017: 193) om statlig 
ersättning för asylsökande m.fl. 
Att socialnämndens reglemente uppdateras med denna ändring. 

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

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden 
att tilldela socialnämnden ansvar över förordning (2010: 1122) om statlig 
ersättning för vissa utlänningar och förordning (2017: 193) om statlig 
ersättning för asylsökande m.fl. 
Att socialnämndens reglemente uppdateras med denna ändring. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Socialnämndens arbetsutskott 

Forts. Snau § 269 

Expedieras: 
Akten 
Socialnämnden 

Utdragsbestyrkande 

12(15) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2019-11-08 



Socialförvaltningen         1(3) 
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Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 – 64 129 
Linda.tholen@astorp.se  
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Tillförande av ansvarsområde för förordning om statlig ersättning till 
Socialnämnden 
Dnr SnD 2019/172 
 
Sammanfattning 
Kommunen har enligt lag rätt till ersättning från staten för de kostnader som 
uppkommer med anledning av att kommunen tar emot och genomför 
insatser för utlänningar och asylsökande. Dessa ersättningar beslutas utifrån 
förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar och 
förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Insatserna 
kan bestå av placeringar i exempelvis familjehem och annat bistånd utifrån 
socialrätten.  
 
I förordningarna som styr rätten till ersättning pekas ”kommunen” ut som 
ersättningsberättigad. Då det är socialnämnden som ansvarar för insatserna, 
borde samma nämnd få begära ersättning av staten i kommunens namn. För 
att socialnämnden ska kunna sättas i kommunens ställe i dessa frågor, 
behöver kommunfullmäktige tilldela socialnämnden detta ansvar. 
Socialnämndens reglemente behöver uppdateras med detta tillägg. 
 
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 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Monica Ehnberg, socialchef och Linda Tholén, 
nämndsekreterare, daterad 2019-10-01 
Beslut 3161-18 från Förvaltningsrätten 
Begäran om prövningstillstånd hos Kammarrätten 
 
Ärendet 
Rätt till ersättning 
Kommunen kan ansöka om ersättning från Migrationsverket för de 
omkostnader som har uppkommit till följd av att utlänningar och 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2019-10-01 
Version  1 ÅSTORP 
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asylsökande har berättigats vissa insatser i kommunen. Dessa återsökningar 
grundas till stor del för kostnader för barn som är placerade enligt LVU (Lag 
om vård av unga).  
Socialnämnden har sedan en tid tillbaka återsökt ersättning hos 
Migrationsverket kvartalsvis. Migrationsverket har aldrig ifrågasatt 
talerätten. I de fall som staten avslår begäran kan saken prövas av domstol.  
 
Aktuellt rättsläge 
I förordningarna framgår att en kommun kan återsöka medel från staten för 
kostnader för vissa insatser. I nuläget finns inget beslut från fullmäktige som 
ger någon nämnd rätten att, med stöd av förordningarna, söka statliga medel. 
Enligt 6 kap 15 § Kommunallagen får kommunstyrelsen företräda 
kommunen i alla mål och ärenden, så länge ingen annan nämnd är tilldelad 
ansvaret.  
 
Förvaltningsrätten har under 2019 avvisat socialnämndens överklagan vid 
två tillfällen, då nämnden inte anses ha talerätt i dessa typer av ärenden. Vid 
nätverksträffar mellan socialförvaltningarna i Familjen Helsingborg har det 
påtalats att andra kommuner har haft samma svårigheter att föra talan i 
domstol. Socialförvaltningen har överklagat avvisningsbesluten och begärt 
prövningstillstånd hos Kammarrätten för att domstolen ska pröva om 
Förvaltningsrättens bedömning är rättssäker.  
 
Varför bör ansvaret tilldelas socialnämnden? 
Enligt 5 kap 2 § Kommunallagen kan kommunfullmäktige tilldela en nämnd 
ett visst ansvarsområde i vilket nämnden har självständig beslutanderätt. Det 
är socialnämnden som ansvarar för ärenden genom att besluta om, följa upp 
och bekosta insatser enligt Socialtjänstlagen och LVU. Eftersom 
socialnämnden har bäst kunskap om ärendena, ses det som lämpligast att 
nämnden har rätt att föra talan hos andra myndigheter och domstolar. 
Socialnämnden anser, med grund i ovanstående redogörelse, att nämnden 
bör tilldelas ansvaret . 
 
Bedömning utifrån barnperspektivet 
Beslutet rör inbördes ansvar mellan politiska organ och är inget som rör 
barn. 
 
Beskriv eventuella intressekonflikter 
Ingen intressekonflikt föreligger då de medel som ansöks/återsöks är 
specialdestinerade till verksamhet inom socialförvaltningen ansvarsområde. 
Det är då även viktigt att ansvarig personal har rätt att komplettera och eller 
överklaga inkomna beslut. 
  
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige 
att tilldela socialnämnden ansvar över förordning (2010:1122) om statlig 
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ersättning för vissa utlänningar och förordning (2017:193) om statlig 
ersättning för asylsökande m.fl. 
Att socialnämndens reglemente uppdateras med denna ändring. 
 
 
 
Linda Tholén 
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

19(22) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
 

Kf § 15 
 
Motion (M, L, KD) - Framtagande och presentation av en 
handlingsplan för att förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun  
Dnr KSFD 2019/252 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andersson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) har 
inkommit med en motion om att ta fram och presentera en handlingsplan för 
att förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun.  
I den årliga trygghetsundersökningen har framkommit att trafiksäkerheten är 
en stor fråga vad gäller att våra medborgare känner sig trygga. På grund av 
det samt inlägg i facebookgruppen ”Åstorp i Nutid”, där frågan aktualiserats, 
är slutsatsen av motionen att:  

1. En handlingsplan med konkreta åtgärder för att förbättra 
tillgängligheten och trafiksäkerheten 2019-2022 tas fram och 
presenteras för KS, om vägbulor, inplanerade trafikkontroller från 
polisen eller annat får tjänstemännen utreda/föreslå. I denna ska även 
ingå trafiksituationen i centrum vad gäller t.ex. parkeringar.  

2. De konkreta ska följas upp i ansvarig nämnd.  
3. En kommunikationsplan tas fram där Åstorps kommun via 

hemsidan/Facebooksidan förmedlar de åtgärder som görs för att 
förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-01-08, § 23 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-18 § 332 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, Jörgen Wallin, 2019-11-27  
Protokoll från Kommunfullmäktige 2019-08-26 § 122  
Motion (M, L, KD) – Framtagande och presentation av en handlingsplan för 
att förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras 
Akten 

ÅSTORP 



Kommunstyrelsen 32(43) 

ÅSTORP 

Justefandes signatur 

Ks §23 

Sa 111nm nt rädes11rotokoll 
Sa111ma111rädcsdatum 2020-0 1-08 

Motion (M, L, KO) - Framtagande och presentation av en handlingsplan för 
att förbättra trafiksäkerheten i k,torps kommun 
Dnr KSFD 2019/252 

Sammanfattning 
Wiveca Andersson (M). Åsa Holmen (L) och Hans Sundström (KD) har 
inkommit med en motion om an ta fram och presentera en handlingsplan för an 
lorbänra trafiksäkerheten i Åstorps kommun. 
I den årliga trygghetsundersökningen har framkommit att traliksäkerheten är en 
stor fråga vad gäller all våra medborgare känner sig trygga. På grund av del samt 
inlägg i fäcebookgruppcn "Åstorp i Nut id". där frågan aktualiserats, lir slutsatsen 
av motionen all: 

I . En handl ingsplan med konkreta åtgärder llir att förbättra tillgängligheten 
och trafiksäkerheten 20 19-2022 tas fram och presenteras för KS, om 
viigbulor, inplanerade tralikkontroller från polisen eller annat filr 
tjänstemlinnen utreda/föreslå. I denna ska även ingå trafiksituat ionen i 
centrum vad gäller t.ex. parkeringar. 

2. De konkreta ska följas upp i ansvarig nämnd. 
3. En kommunikationsplan tas fram där Åstorps kommun via 

hemsidan/Facebooksidan 1örmcdlar de åtgä rder som görs för an förbättra 
trafiksäkerheten i Åstoq>s kommun. 

IJcslutsundcrlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019- 12- 18 § 332 
Tjänsteskrivelse från tek nisk chef, Jörgen Wal l in, 2019-1 1-27 
Protokol l från Kommuntt1llmäktige 2019-08-26 § 122 
Motion (M. L. KD) - Framtagande och presentation av en handlingsplan för au 
förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun 

Yrkanden 
Ordlorande yrkar på au anse motionen besvarad med hiinvisning till 
tjänsteskrivelsen. 

Åsa I lolmen (L) yrkar bifal l till motionen. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Åsa I lo I mens (L) bifallsyrkande under 
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 

Votering 
Åsa I lolmen (L) begär votering. 

UtdragsbOStyrkande 

~ Q,,r-; fl~ 



ÅSTORP 

Justeralldes s~natur 

Kommunstyrelsen 33(43) 

Samrnanträdesprotokoll 
Sammanträdesdmum 2020-01-08 

Ks § 23, forts 
Vote.-ingsordning - § 23 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar ·•.1a-- och den som bifaller Åsa 
1 lolmens (L) yrkande röstar ' 'Nej'·. 

Votering genomförs med upprop och utfaller med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster 
vilket innebär all ordförandes förslag till beslut bifalles. För all se hur 
ledamöterna röstat. se omröstningsbilaga (§ 23). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige an anse motionen besvarad med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

Reservation 
Astorpsallianscn (M, L, K D) reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 

UtdragsbeSl)!kande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

18(26) 

SammanträdC11protokoll 
Sammanträdesdatum 2019-12-18 

KsAu § 332 

Motion (M, L, KD) · Framtagande och presenta tion av en handlingsplan 
för att förbättra trafiksiikcrhctcn i Åstorps komm un 
Dnr KSFD 20 19/252 

Sammanfattning 
Wivcca Andersson (M), Åsa Holmen (L) och Hans Sundström (KD) har 
inkommit med en motion om an ta fram och presentera en handlingsplan för 
att förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun. 

I den årliga trygghctsundersökningen har framkommit an trafiksäkerheten är 
en stor rn,ga vad gäller att våra medborgare känner sig trygga. På grund av det 
samt inlägg i facebookgrnppen ''Åstorp i Nutid". cliir f'rågan aktualisernts. är 
si ut satsen av motionen att: 

• En handl ingsplan med konkreta åtgärder för att förbättra 
tillgängl igheten och trafiksäkerheten 2019-2022 tas fram och 
presenteras för KS, om vägbulor. inplanerade trafikkontroller från 
polisen eller annat får tjänstemännen utreda/föreslå. I denna ska även 
ingå trafiksituationen i centrum vad giiller t.ex. parkeringar. 

• De konkre1a ska följas upp i ansvarig nämnd. 
• En kommunikmionsplan tas li·am där Åstorps ko mmun via 

hemsidan/Facebooksidan förmedlar de åtgärder som görs för all 
förbättm tra fiksäkerheten i Åstorps kommu n. 

Beslutsundcrlag 
ljänsteskrivelse från teknisk chef. Jörgen Walli n. 20 19- 10-24 
Protokoll från Kommunfiil lmäktige 20 19-08-26 § 122 
Motion (M. L. KD) - Framtagande och presentalion av en handl ingsplan för 
all förbäura trafiksäkerheten i Åstorps kommun 

Yrkanden 
Ordlcirande yrkar på att anse motionen besvarad 1ncd hänvisn ing ti ll 
tjänsteskrivelsen. 

Proposition 
Ordförande s1ällcr eget yrkande under proposition och finner att detta bifollcs. 

Utdragsbest)'ll<an<le 



ÅSTORP 

Justerandes signalur 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

I 9(26) 

Sammanträdcsprotokoll 
Sammanträdcsdatum 20 19-12-18 

KsAu § 332, forts. 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige alt anse motionen besvarad 
med hänvisning ti ll tjänsteskrivelsen. 

Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommun ful I mäk tigc 

Utdragsbesty,l<ande 



Kommunstyrelseförvaltningen        1(2) 

Tekniska kontoret 
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Alma-Lena Slipac                   Jörgen Wallin  
Landskapsarkitekt/Tekniker                  Tekniska chef 
0734175222                    042-640 80 
Alma-Lena.Slipac@astorp.se                  Jorgen.Wallin@astorp.se  
 
 
Kommunfullmäktige 
Dnr KSFD 2019/252 
 
Motion (M, L, KD) – Framtagande och presentation av en handlingsplan för 
att förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2019/252 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andersson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) har 
inkommit med en motion om att ta fram och presentera en handlingsplan för 
att förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun.  
 
I den årliga trygghetsundersökningen har framkommit att trafiksäkerheten är 
en stor fråga vad gäller att våra medborgare känner sig trygga. På grund av 
det samt inlägg i facebookgruppen ”Åstorp i Nutid”, där frågan 
aktualiserats, är slutsatsen av motionen att:  
 

- En handlingsplan med konkreta åtgärder för att förbättra 
tillgängligheten och trafiksäkerheten 2019-2022 tas fram och 
presenteras för KS, om vägbulor, inplanerade trafikkontroller från 
polisen eller annat får tjänstemännen utreda/föreslå. I denna ska även 
ingå trafiksituationen i centrum vad gäller t.ex. parkeringar.  

- De konkreta ska följas upp i ansvarig nämnd.  
- En kommunikationsplan tas fram där Åstorps kommun via 

hemsidan/Facebooksidan förmedlar de åtgärder som görs för att 
förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun.  

 
Tekniska kontoret ska i samråd med plankontoret och deras arbete med 
översiktsplanen ta fram en trafikplan som kommer redovisa kommunens 
befintliga vägnätsstruktur och kommunens framtida arbete vad gäller 
utbyggnad av vägnätet. Trafikplanen i sig kommer att vara en övergripande 
handlingsplan för både trafik (inkl. cykeltrafik) och trafiksäkerhet. I detta 
arbete kommer även ingå vilka aspekter som är viktiga för säkerhet i 
trafiken samt hur Åstorps kommun ska jobba för en säkrare trafikmiljö. 
Arbetet beräknas vara färdigt 2020.  
 
Beaktande av barnperspektivet 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2019-11-27 
Version  1 ÅSTORP 
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 2(2) 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, Jörgen Wallin, 2019-10-24  
Protokoll från KF, § 122 Motion (M, L, KD) – Framtagande och 
presentation av en handlingsplan för att förbättra trafiksäkerheten i Åstorps 
kommun 
 
 
 
Alma-Lena Slipac   Jörgen Wallin 
 
 
Expedieras till: 
Akten  
Tekniska kontoret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



ÅSTORP 

l(ommunfullmäktige 20(23) 

Sammant riidcsprotoknl I 
Sammani1ädesdatu11 , 20 I 9-08-2(, 

Kf § 122 

Motion (M, I., 1<0) - Fr,1 mtaga11de och presental ion av en 
handl ingsplan för att förbättra traliksiikcrhNrn i Åstor p, kommun 
Dnr KSFU 20 19/252 

Sammanfattning 
Wi\'cCa Andreasson, Åsa 1-lolmen (L) c,d1 flans Sundström (Kl)) har 
inkommit mc,I en mot i<,11 om att ta li·,un och prco.mtera en hr.n<llings1>lan :,\r 
alt förbällra tra f'iksäkc, hetcn i Åstorps kommun. 

Våra medborgare ska känna sig säkra. I kommunens å rl iga 
lr) gghetsunder~ökningar har framkommi t alt tra liksiikcrheten Nr en stor 
1H1ga vad g~llcr au vårn mi;dborgarc inte känner sig trygga. 

Frågan aktual iserades när vi under juli månad kunde läsa ett inlägg på 
Facebookgruppen "Åstorp i Nutid". Det visar också all vi måste bli bällrc på 
all kommunicera ut till våra medborgare vad som g.iirs. Även tralik- och 
parkcringssi1ua1ioncn vid Torggalan ska beaktas. 

Vi förstår utifrån all läst om Trafiksäkerheten på kommunens hemsida att 
det inte alltid f'inns enkla lösningar. Men då den upplevda tryggheten från 
våra medborgare är låg så behöver vi siilla in åtgärder inom della område. 

I motionen har följan<k a11-sa1ser lagts fram: 
En handlingsplan med konkreta åtgärder för all förbällra 
tillgängl igheten och tra fiksäkerheten 2019-2022 tas fram och 
presenteras för KS. om det ska \·;1rn vägbulc», inplancrack 
trali~kontroller fran pol isen clkr atu1at får tjänstemännen 
utreda/föreslå. I denna ska :,Yen ingå tr.iliksi1ua1io1w11 i centrum ,~d 
gåller tex parkeringarna. 
De konkreta åtglirderna ska följ as upp i ansvarig. nämnd. 
En kommunikat ionsplan tas fram ,lär Åstorp:, kommun via 
hcmsidan/Facebonl..sidan förm,·,llar de åtgiir<ler som giir, l'ör all 
förl•fötra tralik~:;kcrheten i Å,torps kom.uun. 

Bcslutsundcrlag 
Mol inn från Whcca Andrea,",n (M), Åsa Holmen (I .) och Hans Sundström 
(Kl)) 

UldragsbE"Sl)Ykande 



ÅSTOR P 

Kommunfullmäktige 

Kf § 122, forts 

Ko n,m unfullmiiktiges beslut 

2 1(21) 

<:am mant r iic lcsprotoko Il 
Samman1r:i,ksdatum 201 9-08-26 

Motionen får viickas och ~kickas till K,,mmunstyrrbcn för berc,lning. 

Ex1>cdicras : 
Akten 
Kom1nuns1yrelsc!l\rvaltningc11 

Utdragsbestr f\urx:le 



ÅSTORPS KOMMUN 
KOMMUNSTVnn SI rORVAll NINGEN 

e I. 
ut>OrolC>mo ■ 

2019 -08- 2 2 

01u11cplun 

0 • 

Astorpsall1ansen 

Motion: Framtagande och presentation av en handlingsplan för att förbättra 

trafiksäkerheten i Åstorps kommun 

Bakgrund: Våra medborgare ska kän na sig säkra. I kommunens årliga trygghetsundersökningar (se 

bilaga 1) har framkommit all t rafiksäkerheten är en stor fråga vad gäller att våra medborgare inte känner 

sig trygga. 

Frågan aktualiserades när vi under juli månad kunde läsa ett inlägg på Facebookgruppen "Åstorp i Nutid". 

Vi bifogar valda inlägg i bilaga 2. Det visar också att vi måste bli bättre på att kommunicera ut till våra 

medborgare vad som görs. Även trafik- och parkeringssituat ionen vid Torggatan ska beaktas. 

Vi förstår utifrån att läst om Trafiksäkerheten på kommunens hemsida (se bilaga 3) att det inte alltid finns 

enkla lösningar. M en då den upplevda tryggheten från våra medborgare är låg så behöver vi sätta in 

åtgärder inom detta område. 

Åstorpsalliansen yrkar därför att: 

• En handlingsplan med konkreta åtgärder för att förbättra t illgängligheten och trafiksäkerheten 

2019-2022 tas fram och presenteras för KS, om det ska vara vägbulor, inplanerade 

t rafikkontroller från polisen eller annat får tjänstemännen utreda/föreslå. I denna ska även ingå 

trafiksituationen i centrum vad gäller tex parkeringarna. 

• De konkreta åtgärderna ska följas upp i ansvarig nämnd. 

• En kommunikationsplan tas fram där Åstorps kommun via hemsidan/Facebooksidan förmedlar de 

åtgärder som görs för att förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun. 

För Astorosalliansen i Kommunfullmäktige 26 augusti 2019 

Wiveca Andreasson (M) Åsa Holm~n (L) Hans Sundström (Kl) ) 



BIiaga 1: Lokala Trygghetmätningar region Syd 2018 

Källa: Lokala Trygghet.smätningar region Syd 2018 

Neddtripnin1 i h el.• kommunen 
M lnbruksproblema1lk (lnt• KvldlnseJ 
Un1doms1in1 (Inte l(vidlnao) 
Bltama kör lör for LI h•le kom~ • n 
l u s.k6rnln1 med mopeder I hela kommunen 
T,.flkrecter ,-.pektotas lnto I hela lcommunon 
Andel pertoner i.om uppfatt., minst ett problem I hel• llomrm1non 
Oro för Inbrott I h o.l a kommunen 
Oro för &vufall/mluh•ndel I hoh1 Åstorp 8vrlJ1 
T1v11 u tomhus onu m sont pi kv i llon I hola kommu.non 
Otryc, utomhus ensam ,.,,i pi kvllllen I Ånorp lJv,lgt 
Rld d far ,podolta pononor (I Kvldln.ae och ö vrlatJ 
Avn, 1portev•n•m•n1 (I Hylllnc• 0<h övriJt) 
Åh buu oll• r t.Aa I hel• kommunen 
Ande.I som avnltt frin nl1on typ ev akcivitet ( I Kvldin10 och 6 vrl1t) 
Ktltlk av polisens lokala o rbot e (I Hyllln1• oc.h övd,-t} 

Hur ska man tolka ntr3erua? 
'1'..ll!!JICIJlllJn l O "ijJ:lllJUi l2lW.l!llJ.llU. problem 
•Problrmnh•å I IJ!1tlllli vAf.il&llgt probltrn 
·P111hl 'JUllh l ~ llU1:. .. ,h.'\1.111 P•lC.tt•iiff ,11 ,.1111 m Hl"ill' ' 'UHllkfC/1_ ti!J.. ~IH<11l 1 lh 11 
1•1 v:!dl'UUll\ d." ~.:.AD.!19 Udt;•glhU ••• Uhlt'IU 

•probftmnty:'\_ 4 - P'A,\agllgl 1u ·obleu1 
•f.!-.illlw111u,,l5 Mx.<.k<.l w\l!!gllgl 111·ob lem 
' !'J.:•!!.lem11I.Yå 6 J\..l,U:!11~'!!!,.d• l!M!!J:llgl p rob lem 

Problembild - Åstorp 

Problemindex 

Bilarna kor for fo,t 

8u~k6rn,ng med mope<ler, mc 

T,.ifikreglcr respekteras Inte 

., 
2018 

(2.53) 

5613) 

•<•l•.~'·<'·n~ 
36(3) 

2017 
(2.59) 

40 3 

Fördelat på områden - Try1mhetsmätning 2018 

Utomhuutörningar Auorp Al-torp • 
(2.81 Hy1Un1~ 

12.81 

Ol' ilfn• köt tur'°'' S613) 

8u.,,k0rn ng med mopeder, nK ,.,# 
T,atixtegler re\pekle,a\ 1rne 3613) 3613) 

2016 
j2.34) 

591•1 
29 131 

33 121 

Anorp • 
Kvldin,e 

12.11 

3813) 

201S 
12.0lj 

ss 13) 

34 (41 
3412) 

Åstorp • övrigt 

11.01 

Sl (3) 

l8(41 
36 (3 

2013 
(1.78) 

S313) 

Cd 
27 (2) 



Bilaga 2: Kommunikation på FB-sidan Åstorp i Nutid 

Jag undra om det måste till ett mänskligt trafikoffer på Långgatans innan 
poliliKeri komu n tar sill ansvar oc 11 sänker hastigheten på hela Långgatan till 
30 km och även s!ltter vägbulor I OöIjan av Långgatans som hittills haft nera 
incidenter med katt Inte ovanligt med hastigheter I.ingt över 100 km senast 
igår 18/7 där föraren av en Sva11 AUdl körde fick tvärnita men ändå körde på 
två katter och sedan fortsatte att Köra ( fy skäms på fig som Inte står tör dina 
handl ingar och åtminstone kunnat stanna tör att se vad som hände med 
djuren) 

i,.,-m;r,: 25 andra 55 <cmmentarer 

~ Usch ja • Håller med digl Möter ofta bilar där i 
riktigt hög fart id 

Våstergatan ar också motOl\låg • • 

Vi har inga politiker! Vi har marionetter! ~ 

Så är det Vägbulor sättes l>ara 
upp på särskilda stälten inte där det behövs. På Ormastorpsgatan 
kör inte många i 50 men inte kommer här några inte. Det måste 
hända något först o kanske inte ens då. Men i Kvidinge är 10 I 
vägbulor uppsatta 1>a Storgatan. 

tydligen hända något allvarligt innan någon tar tag i del, har varit i 
kontakt med polisen hoppas dom gör fartkontroll så får vi se. Hälsa 

Och Ekebrogatan där inga körs där finns vägbulor 

Tips från mig ar att maila/ringa Tekniska kontoret 
oc h lagg fram onskemål om vag bula Svårt for tjanstemånnen all 
vela om det finns behov av hinder på vagen om ingen talar om det 
får dem 
Annat alternativ ar att ta kontakt med kommun polisen Bo Bltxt och 
framför era farhågor de har ju mbjlighet att gbra kontroller som kan 
avskräcka. 
Bor själv langs med Malm6vagen och här kor dem allt från 50-
150km/h tyvärr så måste ju åven förarna inse att de kor , bebyggd 
område att det ar mer än oansvarigt att kora fort och livsfarligt. 

• ..-:SZ ~" ad tror Du ? Vi har både 
mailat och ringt Tekniska kontoret. 

Glla Svara :d 



Har, omgångar pratat med tekniska anda från det 
att långatan inte var oppnad på oste, och vtd kontakt så har det 
skytlts på alt det inte s~'\Jlle vara en genomfartsled till att del sedan 
va, en genomfartsled och annat son1 att det minsann skulle bli 
parkeringsförbud på långatai, i bcirjan ( som om del skulle dra ned 
hastigheten snarare tvartom för få blev det ju tvåfiligt) tack for att du 
bryr dig •• 

G111a &,ara !,d 

Ungefär som Industrigalan då med Inga 
vägbulor och alla kor mer än lamphg hastighet .. 

Pratade med kommunen och priontenngen låg nu på att bh klara 
med vägdelen nere vid Frode och bort mol rondellen vid 
Checkpoinl . 

Alla kOr nu Industrigatan for att slippa 30 km/h samt en vagbula $ 
Och om vi s•,anger in på vår tomt så lår vi både finger och tutande 
för att v, är f vägen för deras snabba bil ~ 

G111a s-,ara f-O 

det ar med folk@ 

G Ila Svara ~d 

· man undrar JU vad 

[ J precis .. Har vant 1 

nskzonen att bli pak0rd bakifrån 2 gånger bara för att de har 
så I:!kla bråttom. Men snart dax för ~atmail No ... Åh jag vet 
inte hur många jag sknvit. ... men nu är de väl ändå klara nere 
vtd induskiområdet . 

åller helt med dig. Det behövs fter vägbulor 
på långgatan. Har haft bilar i min mur pga för höga hastigheter. Min 
mur är inte så farligt att köra in i. Värre är del om någon kommer 
gående där när det händer. 

Jänwägskorsningen kan dom göra något åt stannar ej 
vid övergångstil.llet .finns vissa som ej saktar ner där 

Vägbula vid övergångsstället på västergatan 
ovanför vårdcentralen hade inte heller varit fel. 
Etter fallucka som i Helsingborg .. som kan inaktiveras av 
brandkåren. 

et buskörs &,eraRL Skyltning hjälper inte. 
eftersom den inte respekteras. Det ar ett fåtal s0111 håller på. men 
någon polis s0111 rycker köri<ortet finns JU inte Därför kan alla göra 
vad som helst 

GJIJa Svara ~d 

polisen mer på plats i åstorp 



Bilaga 3: Trafiksäkerhet - hämtat från Åstorps kommuns hemsida 

Trafiksäkerhet 
3.storps kommun arbetar ständigt med att färre personer ska ddd~s och s..-lrt .skadas i 
trafiken enltgt den av regeringen beslutade nollvis!onen. 

Att t rafiken inte utgör nigot hot mol den personliga halsan samt ;er 5kad trygghet att 
vistas p! gator och torg. 

Risken för att en fotg&ngare eller cyklist ska dödas eOer svirt skadas i trafiken är 
beroendo av ett fordons ha,tighet. 
De flesta människor överlever om de blir p!korda av en bil, 30 km/tim . 
Oe flesta människor omkomm er om de blir pS körda av en bil i SO km/tim, 
Dessa förh6llando ligger till grund för val av trafiksäkerhots!tg!rd . 

oroblem nied en lägre begränsad hastighet till 30 resp. 40 km/tim, son, lr en enkel 
! tgärd, kan vara en bnstande övt1vakl1ingen. 

Farthinder 
Vi f.lr in mgnga c!nskemSI frAn medborgare som vill ha farthinder pi sina gator, 
som tillhör till hastighetsdampande !tg!rder. 

För att vi ska kunna anlägga ett farthinder ,n ~ste gatan uppfylla dessa krav: 

• Vägen ska vara utsatt för stora trafikmingder 
Trafiken ska hglla högre hastighet ån vad som lir skylta t 
Trafikens hastighet ska vara högre än vad som pas$ar gatans standard 
Hindrets effekt på hastigheten ska vara storre iin kostnaden for att anlagga 
och underhålla det 
För gup.p gäller att marken ska vara sA pass bra att bilarna inte or:;akar 
\l'ibrationer i byggn ader når de kör över guppet 

• Inga bussar .ska köra p~ gator med gupp eftersom de kan orsaka 
arbetsmiljöproblem för bussförare 

• Tyvarr innebär det att vi väldigt sälla n kan anlagga gupp p3 gator dår 
hasti9hftsbegrärv;ningen redan är 30 kilometer i timmen. 

Kan man sänka hastigheten t ill 10 eller 20 km/lim? 

Nej, det kan vi inte •~er.om la9•n ,nte stöder s kyltar med lägre hastigheter än 30 
kilometer I ttmmen och polisen 1ntt övervakar taore hasttoheter ån 30 kilometer 1 

timmen. 

Många kör för fort på vår gata. Ka n man f8 fler 30 km/tim skyltar? 

Nej, det g!r tyvUr inte. Vi skyltar bara h~gsta till!tna hasbghet vid zongränser, till 
exempel v,d in· och utfarten till en 30-zon. Fler trafikskyltar gör att förare lättare blir 
distraherade . Därför stråvar vi efter att ha :::.~ fi skyltar som möJhOt ◊Ch bara där det 

beh5vs. 

Varning för farthinder 
Varmngsskyltar drar uppmarksamheten till faror i trafiken och okar 
sakerheten p& gator och vägar. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

20(22) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
 

Kf § 16 
 
Motion (M, L, KD) - Framtagande av en cykelplan för Åstorps 
kommun 2020 och förslag på hur en cykelväg till Hyllinge skulle kunna 
genomföras  
Dnr KSFD 2019/275  
 
Sammanfattning 
På kommunfullmäktige 2019-09-30 har Wiveca Andreasson (M), Åsa 
Holmén (L) och Hans Sundström (KD) inkommit med en motion för 
Åstorpsalliansen angående framtagande av cykelplan för Åstorps kommun 
2020 samt förslag på var en cykelväg till Hyllinge skulle kunna genomföras.  
 
I samråd med plankontoret och deras arbete med översiktsplanen ska tekniska 
kontoret ta fram en trafikplan som kommer redovisa kommunens befintliga 
vägnätsstruktur och kommunens framtida arbete vad gäller utbyggnad av 
vägnätet. Arbetet beräknas vara färdigt 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-01-08, § 24 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-12-04 § 306 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, Jörgen Wallin, 2019-10-22  
Protokoll från Kommunfullmäktige 2019-09-30, § 141 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) – Framtagande av en cykelplan för 
Åstorps kommun 2020 och förslag på hur en cykelväg till Hyllinge skulle 
kunna genomföras. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras 
Akten 

ÅSTORP 



ÅSTORP 

Kommunstyrelsen 34(43) 

Samma nt räcl csprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-0 1-08 

Ks § 24 

Motion (M, L, KD) - Framtagande av en cykclplan för Åstorps kommun 
2020 och förslag på hur en cykelväg till Hyllingc skulle kunna genomföras 
Dnr KSFD 20 19/275 

Sammanfattning 
På kommunfullmäktige 2019-09-30 har Wiveca Andreasson (M). Åsa I rolmen 
(L) och I lans Sundström (KD) inkommit med en motion för Åstorpsalliansen 
angående fi-amtagande av cykelplan för Åstorps kommun 2020 samt förslag på 
var en cykel väg till Hyl l inge skulle kunna genomföras. 

I samråd med plankontoret och deras arbete m~d översiktsplanen ska tekniska 
kontoret ta fram en trafikplan som kommer redovisa kommunens befintliga 
vägnätsstruktur och kommunens framtida arbete vad giiller utbyggnad av 
vägnätet. Arbetet beräknas vara färdigt 2020. 

Bcslutsuuderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskon. 2019-12-04 § 306 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef. Jörgen Wall in, 2019- 10-22 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2019-09-30. § 141 
Motion från Astorpsallianscn (M. L. KOJ - Framtagande av en cykelplan for 
Åstorps kommun 2020 och förslag på hur en cykclväg ti ll Hyllinge skulle kunna 
genomföras. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på au föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullm1iktige all 
anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

Nils-Göran Nilsson (K.D) yrkar bifall till motionen. 
Åsa Holmen (L) yrkar bifall till motionen. 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall til l motionen. 

Proposit ion 
Ordförande ställer eget yrkande mot Nils-Göran Nilssons (KD). Åsa Holmen (Ll 
och Paul Ericssons (M) yrkande om bifall ti ll motionen under proposition och 
finner all ordförandes yrkande bi fälles. 

Votering 
Nils-Göran Ni lsson (KO) begär votering. 

Votcr·ingsordning - § 24 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar ·•Ja .. och den som bifaller Nils
Gö,-an Ni lsson (KD) yrkande röstar "Nej"". 

Ju$1e<andes signalur UtdragsbeSlyrkande 



Justerandes signatur 

Kommunstyrelsen 35(43) 

Sammanträ<lesprotokoll 
Sammanträdcsdatum 2020-01-08 

Ks § 24, forts 
Votering genomförs med upprop och ut fol ier med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster 
vi lket innebär att ordförandes förslag ti ll be-5l ut bifalles. För au se hur 
ledamöterna röstat. se omröstningsbilaga (§ 24). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår ko111111unful l111äktige au anse motionen besvarad med 
hänvisn ing till tjänsteskrivelsen. 

Resen•ation 
Åstor1>salliansen (M. L, KO) reserverar sig 11101 beslutet. 

Exnedicras 
Akten 
Kommunful lmäktige 

Utdta9s1>estyri<arodo 

.Jif§' w /l--'-----



ÅSTORP 

Justerandes s,gnatur 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

9(22) 

Sam mant riides11rotokoll 
Sammanträdcsdatum 20 19-12-04 

KsAu § 306 

Motion (M, L, KD) - Framtagande av en cykclphm för Åstorps 
kommun 2020 och förslag pä hur en cykelväg till Hyllinge skulle kunna 
genomföras 
Dnr KSFD 20 19/275 

Sllmmanfattning 
På kommunfullmäktige 2019-09-30 har Wiveca Andreasson (M), Åsa 
1 lolmen (L) och Hans Sundström (KD) inkommit med en motion för 
Åstorpsalliansen angående framtagande av cykelplan för Åstorps kommun 
2020 samt tllrslag på var en ~ykclväg till Mylli 11ge skulle kunna genomforas. 

I samråd med plankontoret och deras arbete med översiktsplanen ska 
tekniska kontoret ta fram en trafikplan som kommer redovisa kommunens 
befintliga vägnätsstruktur och kommunens framtida arbete vad gäller 
utbyggnad av vägnätet. Arbetet beräknas vara färdigt 2020. 

Beslutsunderlag 
11änsteskrivelse från tek nisk chef. Jörgen Wal lin. 20 19- 10-22 
Protokoll från Kommunfullmäktige 20 19-09-30. § 14 1 
Motion fi'ån Åstorpsallianscn (M, L. KD) - Framtagande av en cykelplan för 
Åstorps kommun 2020 och förslag på hur en cykel väg till I lyll inge skulle 
kunna genomioras. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på au föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige all anse mo1ionen besvarad med hänvisn ing ti ll 
tjänsteskrivelsen. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner all deua 
bifalles. 

Arbetsutskottets förslag till kom munstyrelsebeslut 
Komm unstyrelsen föreslår kommunful lmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

Expedieras 
Ak ten. kommunstyrelsen 

Utdro9sbestyrkaf\de 



Kommunstyrelseförvaltningen        1(2) 

Tekniska kontoret 
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Alma-Lena Slipac                   Jörgen Wallin  
Landskapsarkitekt/Tekniker                  Tekniska chef 
0734175222                    042-640 80 
Alma-Lena.Slipac@astorp.se                  Jorgen.Wallin@astorp.se  
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Motion (M, L, KD) – Framtagande av en cykelplan för Åstorps 
kommun 2020 och förslag på hur en cykelväg till Hyllinge skulle kunna 
genomföras  
Dnr KSFD 2019/275  
 
 
På kommunfullmäktige 2019-09-30 har Wiveca Andreasson (M), Åsa 
Holmén (L) och Hans Sundström (KD) inkommit med en motion för 
Åstorpsalliansen angående framtagande av cykelplan för Åstorps kommun 
2020 samt förslag på var en cykelväg till Hyllinge skulle kunna genomföras.  
 
I samråd med plankontoret och deras arbete med översiktsplanen ska 
tekniska kontoret ta fram en trafikplan som kommer redovisa kommunens 
befintliga vägnätsstruktur och kommunens framtida arbete vad gäller 
utbyggnad av vägnätet. Arbetet beräknas vara färdigt 2020.  
 
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 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, Jörgen Wallin, 2019-10-22  
Protokoll från KF, § 141 Motion (M, L, KD) – Framtagnade av en cykelplan 
för Åstorps kommun 2020 och förslag på hur en cykelväg till Hyllinge 
skulle kunna genomföras, 2019-09-30 
 
Ärendet 
På kommunfullmäktige 2019-09-30 har Wiveca Andreasson (M), Åsa 
Holmén (L) och Hans Sundström (KD) inkommit med en motion för 
Åstorpsalliansen angående framtagande av cykelplan för Åstorps kommun 
2020 samt förslag på var en cykelväg till Hyllinge skulle kunna genomföras.  
Följande attsatser framkommer av motionen: 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2019-10-22 
Version  1 ÅSTORP 
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 En cykelplan för Åstorps kommun tas fram och redovisas på KF 
senast i augusti 2020.  

 Förslag på utformning, vad en ”komplett” cykelväg till Hyllinge 
skulle kosta samt hur och när den kan genomföras.  

 Förslag på utformning och vad en cykelväg till Hyllinge, som byggs 
i etapper skulle kosta samt hur och när den skulle genomföras.  

 Kritiskt kartlägga var det finns kritiska cykelövergångar i kommunen 
som bör åtgärdas.  

 Kraftsamla för att ansöka om bidrag från Trafikverket, 
Tillväxtverket, utveckla landsbygden, SIDA – hållbarhet mm.  

 
I samråd med plankontoret och deras arbete med översiktsplanen ska 
tekniska kontoret ta fram en trafikplan som kommer redovisa kommunens 
befintliga vägnätsstruktur och kommunens framtida arbete vad gäller 
utbyggnad av vägnätet. I och med utökning av personal på tekniska kontoret 
är detta möjligt att utföra. 
 
Tekniska kontoret har sedan 2014 arbetat med en cykelplan för kommunen. 
På grund av tjänstemannaväxlingar har arbetet inte blivit färdigt, dock finns 
det ett bra underlag för att kunna leverera en trafikplan på KF hösten 2020.  
 
I samband med trafikplanen kommer frågan om cykelvägar och dess 
kostnader samt prioritering vid utbyggnad att hanteras. Detta kommer 
samstämmas i tekniska kontorets budget för utbyggnad. Tekniska kontoret 
ska även se till att söka eventuella bidrag som går att få i samband med 
utbyggnad av cykelvägar.  
 
 
 
Alma-Lena Slipac   Jörgen Wallin 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten  
Tekniska kontoret 



ÅSTORP 

l(ommunfu llmäktige 33(37) 

Sa III man t rädcsp,·otokoll 
Samnrnntriidesdatum 20 19-09-30 

KfS 1-tl s 

E\'cntucllt nyinkomna motioner· 

Motion (M, L, KD) - Framtagande av en cykclplan f'ör Åstorps 
kommun 2020 och förslag 1ili hur en cykclviig till Hyllingc skulle kunna 
genomföras 
Dnr KSFD 2019/275 

$,lm lllllllfotlning 
\Viveca Andreasson (iVI). Åsa Holmen (L) och Hans Sundström (KD) har 
inkommit med en motion för Astorpsallianscn om lramtagande av en 
cykel plan för Åstorps kommun 2020 och förslag på hur en cykelviig till 
1 lyllinge skulle kunna genom loms. 
Motionen har i'öljandc yrkanden: 

• En cykelpl,111 lor Åstorps kommun tas fram och redovisas på Kl' 
senast i augusti 2020. 

• Förslag på utformning. vad en .. komplett"' cykelväg till I lyl linge 
skulle kosta samt hur och när den skul le kunna genomföras. 

• Förslag på ut formni ng och vad en cykel väg ti ll Hyl l inge. som byggs 
i etapper skulle kosta samt hur och niir den sku lle kunna genomföras. 

• Kritiskt kartlägga ,·ar det linns kritiska cykclö\'crg.lngar i kommunen 
som bör åtgärdas. 

• Kraftansamla för att ansöka om bidrag lrån Trn likverkct. 
Tillväxtverket. utveck la landsbygden. SIDA - hållbarhet mm. 

Bcslutsunderlag 
Motion !'rim \Viveca Andrcasson (M). Åsa I lolmen ( l.) och I lans Sundström 
(KD) 

Kommunfullmiiktigcs bes lut 
Motionen lår ställas och skickas ti ll Kommunstyrelsen mr beredning. 

Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelsen 

UtdragSbe$lyrkande 



ÅSTORPS KOMMUN 
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Astorpsalliansen 
Motion: Framtagande av en cykelplan för Åstorps kommun 2020 och förslag 

på hur en cykelväg till Hyllinge skulle kunna genomföras 

Bakgrund: På KPR - Kommunens pensionärsråd tas Cykelled t ill Hyllinge upp (se bilaga 1). När vi letade 

bakgrundsmaterial på kommunens hemsida hittade vi ett medborgarförslag från den 11 oktober 2016 (se 

bilaga 2) angående just cykelväg ti ll Hyllinge. 

Vid sökordet "cykelplan" framkommer sex svar (se bilaga 3), varav två hänförs till 2018 års budgetförslag 

från Moderaterna I KF augusti 2018. Övriga fyra svar hänförs till cykelplan 2014 som är "på gång". Vi vill 
med denna motion påskynda och förstärka allvaret i att ta fram en cykelplan för Åstorps kommun till år 

2020 (då det gjort försök flera gånger tidigare så är vår tro lite tilltufsad). I denna cykelplan bör man även 

tänka utifrån Söderåsens perspektiv, hur kan detta tillvaratas? Och även om vi inte kan göra allt direkt så 
uttryckte Kenneth Frick, Åstorps PRO, det väl på senaste KPR•mötet. "Även om vi inte kan bygga hela 

cykelvägen till Hyllinge i ett svep, låt oss påbörja det vi kan och ta det i etapper." Klokt tycker vi. 

Läs mer om cykelplaner under Trafikverket. Vi förespråkar att vi ligger på ytterligare/hårdare mot 

Trafikverket för att få bidrag till cykelväg till Hyllinge eller andra stråk som anses relevanta att bygga ut. 

https://www.trafikverket.se/for-dig+branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/planera-for• 

transporter-i•samhallsplaneringen/Personresor/cykel-i-samhallsplaneringen/ 

Åstorpsalliansen yrkar därför att : 

• En cykelplan för Åstorps kommun tas fram och redovisas på KF senast i augusti 2020. 

• Förslag på utformning, vad en " komplett" cykelväg till Hyllinge skulle kosta samt hur och när den 

skulle kunna genomföras. 

• Förslag på utformning och vad en cykelväg till Hyllinge, som byggs i etapper skulle kosta samt hur 

och när den skulle kunna genomföras. 

• Kritiskt kartlägga var det finns kritiska cykelövergångar i kommunen som bor åtgärdas. 

• Kraftansamla för att ansöka om bidrag från Trafikverket, Tillväxtverket, utveckla landsbygden, 

SIDA - hållbarhet mm. 

Även detta är i enighet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och 

regioner. Att cykla är ju verkligen hållbart och klimatsmart, för att inte tala om hälsosamt I Q 

För Astorpsolliansen i Kommunfullmäktige 30 september 2019 

Wiveca Andreasson (M) Åsa Holmen (L) Hans Sundström (KO) 

, r 1 



BILAGA 1- Kommunala pensionärsrådets protokoll 190912 

ÅSTORP 

Kommunala pensionärsrådet 51 I !I 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdcsdatum 2019-09-12 

KPR § 23 

Cykelled till llyllinge 

Sammanfattning: 
Det framförs att det finns bra cykelleder till Kvidingc och Nynlng, mt:n inte 
lika bra till Hyllingc. Ordförande informerar om att kommm~cn arbe[ar m~d 
att digitalisera kartor för cykel vägar för att inväirnren lättare ska planera sin 
resa. Det finns ingen tidsplan för detta. Det finns ett ärende till 
kommunstyrelsen angående att söka medel från TratH~,·erkd för att koppla 
ihop cykelleder, bland annat hur invänaren kan passera väg 107 och Vege ,\. 
l"ekniska kontoret arbetar med detta. 

Yrkande 

\Viveca Andreasson l~v[) yrkar att en uppföljning av arb~tet med att 
digitalisera kartor för cykel vägar. diskuteras på nästa beredningsgrupp. 

Kcnnc11h f-rick. PRO Astorp, yrkar att lekniska kontoret arbetar fram ~tl 
förslag pli en tiinkt cykel väg till Hyllingc. 

Proposition 

Ordförande lägger \Viveca Andreassons I MJ och Kem1erth Frick. PRO 
Astorrs. yrkande under proposition och finner au detta bifalles. 

Kommunala pcnsionärsrådets heslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar att frägan ska diskuteras pä 
heredningsgruppcn i novcmhcr samt att uppmana tekniska kontoret att 
arbeta fram ett förslag pci tänkt cykdväg till Hyllinge. 

Expedieras: 
Akten 



BILAGA 2 - Medborgarförslag 161011 samt svar till detta KS 170201 

Kommunstyrelsen IS(lO) 

ÅSTORP 
s~nunfln1 rffdt$pl"t'l lokol I 
S3iu,111,11tr!\d.;swlum 201 '/-02-01 

Ks § .17 

Modborgnrrth~t:.g • c:,• l<el\•lig mrll:m Ar.1011, och llyllin~t 
l>nr KSl'I> 201(~.17G 

Sammn11f:it111iug 
Å.!IIOfl,s kommun har ftiu ett medbol'U,C&frutslag gttll:udc cyl:clvllg mclb11 
Astorp ()('h I lylli1,1:;cs 11101tc1· frlln Per-Olol' Johim~n .. 

HeJ:lutsunilcrla& 
l',01okolt M,n konunm\St)·rtbscus n.rbelS\llskou, 2017,0l-18. § 11) 

Tjth, .. J1eskriwlsc flin 'l'ekniskfl kontore1, 2016-12-'lX 
Au~kl\ll orn m~dlimm,icrinij lill Tmlik\iCtkct 2016·0'>• 15 
Kn,tlöl'Slag om ~yktlvfl1;tsdl'ftlninij, bilnga) 
Mt.-tlhol'gatlbnlog l"rAn r•c:r-Oluf Joh1\1)$SOtl 

Yrkirntle: 
Ordfl'imnd<: y1-b1· blfnll 1i11111bc.1~uukottcls fhrsfog om nll 
mcdborg~rlorslngct bifall~ mc1.I h,'lnvisning till tcknif.kit chefen~ 
1j!instt:-:d:rivclc;.c om au prnjcklcl ilr p~~ftetKle och lfiolog llågftr ntcd 
l1.ilikwrt:c1 om linansicrhtg 

Nilii•l1611m Nils~ (KO)) rktw bifall llU oollbnmikJ)rl.WIW, 

1~1.tdlc l!k (SIJJ plmr bil'AII tlll onU'6u111dl'$ )'tlt:.tndt. 

t•rn1•njlllo• 
()(dA!nmdc ~ lk, ('11,t:1 ytlul,ick ,,~t blfillby1k111,ilt"frtl\ Nib:•00.-.,. 
N1l'l~l (Kl>). EM~ Ht: ($D}«h llo.tiS-111,iVl'lf Jr.,..1ee,(C.J \ tlllrf 

1"(0110/ihM)III ni:b fotnl'( •U 1.tcu:i biflllh 

Ko1111r1111ul)'rthtll~ bolul 
f•,kdbofsµuRl,s!~,,. bi(alle;i; 011.-d ti:inV1,ni11j llll td;n~1u cl1elt'IL'i 
1j~ri,:~st,ivd~ om :au projl:k.1~1 !It 1~ cxb dink>g 1*-ti.Or 111(\1 

1111fik\ ~'fl:.:1 om lina1·,1t'tiut,;, 

f.t,mllcr~ 
/\l:lcn 
reklli.d.11 t.o,~, c, 
l·l!n~,1:.n,n"ll!I\ 



MEOPORG/11\FÖRSI/\G 

htEOOORGARFÖRSlA:G, CYKEL VÄG MELLAN ÅS TORP OCH MYlUfl GE .. 

Förs1ai;ct .ir \111 ot1'itr,o en (\!ktM it: mellan Åstotp och ttvrnnec:. 

liknande den cytclväg s,;,m idag fi nns melltn Åstorp och t<vldln;t. 

2016 -IO- 11 

i~&11 y, 1° •«·, ... 

AVltåndet, f,lgel\';';g;('n. mellan Åstorp 0<h tlylhne,e Sr mdint 3 km, då mllll mell.,,, roMe.\len hle· 

gatan/Malmövägen i Å:ilorp 0<h Oiamantvigen Hyl'lnge, vid bjdJ de-no p1,1nkt('f finn". ty~vlli .1ll ,m~tu1 .. till 
som Cecfer vulute runt 1t-,,pt:ktN('$t1mh511C', 

fog . och andt•mc-6mig. iinser ~ l '4'1tt4 cltllOft itbc, ull dcl fntee~1 .-.u~kc:, t ochtnkflt ta ''R melan 1Jeswa 

2 'ko,11mundtl.\1 med <.ylctl, d~ vAca, som r,nr~ l,c.fog ;h i de1 närtnM1e omojliga au färdu pi med q kel, tör barn 

är det öht iincet alt~naHv. 

lluarc lor bt1n itt 10 sia no:Uon ~koJo, ,.o i kom-nun~n 

airbcopcndlln~ f•thor lnto )lft,01 1>A -1111otc:I 01bcln>t:mllt1rt meOnn,\-..011> O(.h tlyll111i:_(' ,nto1h;1 mA~lr flnn-1~ 

.:Il ,lnldl 

d'ct flnn, ju t tt "ott k4ptcnuom I 11'/llingc 10m ldoe bi1,n lcM 01,., rf\td bi~ 11'\f'if ,ykf'l'IJg t.:i, ,n.,nfJ ,., , 
\t! l~IO(l,l\'lt , 

do~ tb.!Uo skapt 1:-n J.Omh(hlehi:1 M.4?11en k0tnmundc:lam1, id.:Jg tvcks det filt som C)(n lltllif'<RC W'l l..-rlkti1.t i1 en 
del ,)'I Å.$.tor,> 

Jae J, UV\'ll~~.,J Jtl u·,e• 1M,l$ti::111le denna c.ykt:?-Ag bll t ll tucct '°"' bldt1t fUlkOMlliunens utve<kliog ,111 t n 
relafr.it lag kosmad, 

"' l3ng,5, rrK."O• M~lm(JY3tlVI ut fr<', n i\sl()l(l 11td"i\1P, 1111 A!.101ps"agen i Hylinct Vatl j,>ghn o,e fin.11,; det b 1~.;, 

rM,rn -.11,g,u O(h ( '(kt"lv~c ~(')M Il~ au UlllytlJa? 



F1n;M1s.lttlng? Tt•likvedcet mh.te klflll'l.l\ bll t:n mcdl'iniansfär, cller tot t !ffn,nd$t? MNI ov,n n5mmfa 'ik(II, 

,to~1 ld:Spcen1,uru J1btl~ll1.-c:1 borde finan,ltrll'ICtn lnte v~ra etl 11rot>lcm Ull ö-.·..- tid bl11 det 5Akerl gtn ,ri 
.nveue,ing som ge, VM.Si. 

,\storp 160930 M\'h 

Per•Olo l Johanuon 

070515l&ll 



BILAGA 3: Cykelplan 

Du sökte efter: cykelp lan 

Antal träffar: 6 

Gång- och cykelvägar 

Gä och cykla i Åstorps kommun Foto: Elisabeth Möllerström, Åstorps kommun Nu rullar 
vi iglno framtaoandet av Cykelplan 201~- Mllet med planen är att förbntra 
möj ligheterna att välja cykeln till Jobbet/skolan och frltidsaktiviteten. Var med och 
påverka framtidens olng- och cykelvägarl Framtagandet a ... 

Senast andrad: 25 jult 2019 • Storlek: 1.9 kB 
I W,,a hsmmwn I .w:.t / ~- :,eds osb )rtfllc I ~ I Sli.3g~~91! 

Hylllnge _ cykelplan2014_ enkät_ webb ~ 

Nu rullar vi iglng Cykel plan I Åstorps kommun Enkät till lnv.lnare I Åstorps kommun VIII 
du vara med och utveckla kommunens cykelvägar? Vi tar gärna emot dina svnpunkter 
och ldeer pJ hur kommunen kan bli mer cykeMinlig! Bakgrund t samband med 
framtagandet av ett planerlngsundertag for cykelplan i Ås . .. 

Kvidinge_cykelplan2014_enkät t!l 

Nu rullar vi iglng Cykelplan i Åstorps kommun Enkät till lnvlnare i Åstorps kommun Vill 
du vara med och utveckla kommunens cykelvägar? Vi tar gärna emot dina synpunkter 
och ideer pJ hur kommunen kan bli mer cykelvänligl Bakgrund I samband med 
framtagandet av en cykelplan I Åstorps kommun genomför vi. .. 

Senast ändrad: 12 febru••· 2010 • Storlek: t. 7 MB 

Åstorp_ cykelplan2014_enkät_ webb "!J 

Nu rullar vi igång Cykelplan i Åstorps kommun Enkät till Invånare I Åstorps kommun VIII 
du vara med och utveckla kommunens cykelv~oar? VI tar Q~roa emot dina synpunkter 
och ldeer pj hur kommunen kan bli mer cykelvänlig! Bakgrund I samband med 
framtaoandet av en cykel plan I Åstorps kommun genomför vi ... 

S••• st •r•r•d, 12 (ebruae 201~ • Stor ek : 783.1 k& 

Protokoll Kommunfullmäktige, 2018-08-27 m 

ÅSTORP KO MMUNFULLMÄKTIGE SAI-IMANTRÄOESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20 
18-08-27 Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 • 2 l :35 Ajournering 20: 15 • 20:48, 
20:52 • 20:59 Beslutande Se bllaga övriga deltagare Merih ö2balci, Maria Gottschalk, 
administrativ chef/ Kommunstyrelsens 2:e vice kommu nsekreter .. . 

Serast ardrad : J J august 20 L8 • Ston,k : I 3.S MB 

Kalle lse Kommunfullmäktige 2018-08-27 ~ 

ÅSTORP Kommunfullmåktlge Kallelse/ Kungi.irclsc 20 18-08-14 Kon,munfllllmäktige 
sammanträdet p~ K\Jlturhuset Björnen mi\ndag den 27 angusfl 2018 klockan !8: 30 lllr 
behandling av följande ärenden: I. Konununfullmäktiges öppnande 2. Godkännande av 
kallelse 1, . Upprop av ledamöter Inklusive ljänstgiirande .. . 

Ser.st ordrad; 14 aJ9ust 2018 • Stor,,: 20,3 M3 
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