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Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 25 
maj 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. Eventuella avsägelser/val
7. Eventuella enkla frågor
8. Eventuella nyinkomna interpellationer
9. Personalekonomisk redovisning 2019
10. Utdelning BFAB
11. Försäljning av del av Broby 4:32 och 57:1
12. Införskaffa digital justering av protokoll för Åstorps kommun
13. Årsredovisning 2019 – Kommunalförbundet Medelpunkten
14. Bokslut 2019 för Kommunalförbundet AV Media Skåne
15. Motion från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans

Sundström (KD) – Digitalisering av KF-möten
16. Motion från Peter Lindberg (SD) m.fl. om hälsningspolicy
17. Flaggpolicy
18. Revidering om arkivreglemente för Åstorps kommun
19. Eventuella nyinkomna motioner
20. Anmälningar/delgivningar

Per-Arne Håkansson Merih Özbalci 
Ordförande Kommunsekreterare 

Handlingarna till sammanträdet finns på kommunens webbsida, 
www.astorp.se/kf, från 12 maj och på Medborgarkontoret, Storgatan 7, 
Åstorp från den 18 maj. 

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, men beakta följande: 

Med anledning av rådande situation med covid-19 vill vi betona de allmänna 
rekommendationer som råder i landet och som ni kan läsa mer om på 
www.krisinformation.se  

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

 Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
 Undvik sociala kontakter om du är över 70 år

För att sprida ut de som är närvarande i salen kommer allmänheten placeras 
uppe på balkongen. Följ anvisningarna som ges vid mötet. 
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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 2020-05-25 

Datum för anslagets uppsättande 2020-05- 
Datum för anslagets nedtagande 2020-06- 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
    
    
    

Underskrift  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 –  
Ajournering 

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Merih Özbalci,  

administrativ chef/ 
kommunsekreterare  

Anna Falkenstam,  
tf kommunchef/ekonomichef 
 

Utses att justera   
Plats och tid  

      

      

      

Sekreterare Merih Özbalci §§ 65 –  
   

   

     

Ordförande Per-Arne Håkansson (S) 
      

      

      
Justerande   

 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
 

 
Paragraf Ärende 
Kf § 65  Godkännande av kallelse 
Kf § 66  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 67  Eventuella avsägelser/val 
Kf § 68  Eventuella enkla frågor 
Kf § 69  Eventuella nyinkomna interpellationer 
Kf § 70  Personalekonomisk redovisning 2019 

Kf § 71  Utdelning BFAB 
Kf § 72  Försäljning av del av Broby 4:32 och 57:1 
Kf § 73  Införskaffa digital justering av protokoll för Åstorps kommun 
Kf § 74  Årsredovisning 2019 – Kommunalförbundet Medelpunkten 
Kf § 75  Bokslut för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2019 
Kf § 76  Motion från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans 

Sundström (KD) – Digitalisering av KF-möten 
Kf § 77  Motion från Peter Lindberg (SD) m.fl. om hälsningspolicy 
Kf § 78  Flaggpolicy 
Kf § 79  Revidering av arkivreglemente för Åstorps kommun 
Kf § 80  Eventuella nyinkomna motioner 
Kf § 81  Anmälningar/delgivningar 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
 

 

  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)        
Menaid Nocic (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 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
 

 

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)        
Ioana Cimpoeru        
Bengt Olle Andersson         
Dafina Lugici        
Mikael Mårtensson        
Linda-Marie Camper        
        
(V)        
Gunilla Pellinen        
Sven Ohlsson        
        
(SD)        
Marika Lindberg         
Jan Hennicks (-)         
Glehn Edman         
Tony Wiklander        
Harri Rosqvist         
        
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
 

Kf § 65 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
12 maj 2020 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 15 maj 2020. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
 

Kf § 66 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
 

Kf § 67 
 
Eventuella avsägelser/val 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
 

Kf § 68 
 
Eventuella enkla frågor 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
 

Kf § 69 
 
Eventuella nyinkomna interpellationer 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
 

Kf § 70 
 
Personalekonomisk redovisning 2019 
Dnr KSFD 2020/84 
 
Sammanfattning 
HR-avdelningen har sammanställt en personalekonomisk redovisning för år 
2019. Den personalekonomiska redovisningen syftar till att ge en 
övergripande bild över hur personalstruktur, personalkostnader och 
arbetsmiljöförhållanden sett ut, i genomsnitt, under ett år i Åstorps kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-05-06, § 105 
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2020-03-19 § 8 
Tjänsteskrivelse från Karolina Håkansson, HR-chef, 2020-03-10 
Personalekonomisk redovisning 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras: 
Akten 
HR-avdelningen 

MECI
Start av ärende







Kommunstyrelseförvaltningen        1(2) 

HR-avdelningen  
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Karolina Håkansson 
HR-chef 
042 - 640 45 
karolina.hakansson@astorp.se 
 
Kommunfullmäktige 
 
Personalekonomisk redovisning 2019  
Dnr KSFD 2020/84 
 
Sammanfattning 
HR-avdelningen har sammanställt en personalekonomisk redovisning för år 
2019. Den personalekonomiska redovisningen syftar till att ge en 
övergripande bild över hur personalstruktur, personalkostnader och 
arbetsmiljöförhållanden sett ut, i genomsnitt, under ett år i Åstorps kommun. 
 
Förslag till beslut 

• att informationen Personalekonomisk redovisning 2019 godkännes. 
• att det obligatoriska avsnittet i årsredovisningen ses som tillräckligt 

framöver 
 
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 Karolina Håkansson, HR-chef, 2020-03-10 
Personalekonomisk redovisning 2019 
 
Ärendet 
Åstorp kommuns personalekonomiska redovisning är en reflekterande, 
sammanfattande redovisning av 2019 års personalsammansättning. Den 
redogör för personalstruktur, personalkostnader, vissa 
arbetsmiljöförhållanden och dess hälso- och ohälsofaktorer. Redovisningen 
är ett frivilligt komplement till den lagstadgade årsredovisningen där 
sjukfrånvaron ska redovisas.  
Uppgifterna i den personalekonomiska redovisningen har hämtats från 
personal- och lönesystemet. 
 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-03-10 
Version  1 
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Med stöd av ett aktuellt underlag kring personalstatistiken finns verktyg för 
att sätta upp mål för framtiden och stämma av måluppfyllelsen. Uppföljning 
av kompetensförsörjning, hur kommunen attraherar, rekryterar, utvecklar 
och behåller medarbetare underlättas. Med det kan vi utveckla kommunen 
som arbetsgivare och uppnå målet om att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Dessa sammanställningar och analyser behöver göras oftare och tillsammans 
med förvaltningarna för att ge önskvärt resultat. 
Ambitionen framöver är att det obligatoriska avsnittet i årsredovisningen ska 
vara tillräcklig och därmed blir den Personalekonomiska redovisningen 
överflödig 
 
 
 
 
 
Karolina Håkansson 
HR-chef 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 



Personalekonomisk redovisning 2019 

Dnr KSFD 2020/84

Beslutad den 2020-xx-xx 
av Kommunfullmäktige 

] 
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1 Förord 
 
Under 2019 har antalet anställningar ökat med 125, från 1 734 till 1 899i. Detta kan förklaras 
av att antalet visstidsanställda med timlön har ökat och att antalet tillsvidareanställda har 
minskat. Anledningen är att det har förekommit svårighet att rekrytera tillsvidareanställd 
personal med rätt kompetens till bl.a. förskola/skola. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
bland tillsvidareanställda var vid årsskiftet 96 %. Andelen deltidsanställda har mer än halverats 
de senaste fem åren, från 41 % till 16 %. Under 2019 avslutade 60 sina anställningar, vilket är 
en minskning jämfört med 2018 då 144 st. avslutade sin anställning.   
 
Medelåldern bland de anställda ökade under året från 46,8 år till 47,2 år, där medelåldern bland 
kvinnor är 47,2 och 46,9 bland män. Detta kan bl.a. förklaras av att antalet anställda som 
fortsätter sin anställning efter 65 års ålder är fortsatt högt. Av kommunens tillsvidareanställda 
och visstidsanställda med månadslön  uppgår andelen kvinnor till 82 % och män till 18 %.  
 
Medellönen uppgick den 31 december 2019 till 31 788 (30 751)ii kronor beräknat på 
månadsavlönade enligt AB. Detta motsvarar en ökning på ca 3,4 % jämfört med 2018. 
Samtidigt har löneskillnaden mellan män och kvinnor ökat med 0,3 %. Andelen av alla 
tillsvidareanställda kvinnor som innehar en chefsposition minskade under året från 43 (4,7 % 
till 40 (4,5 %). Männens andel av chefspositioner ökade, från 21 (11,6 %) till 22 (12,7 %).  
 
Antalet anställda som ansökte om friskvårdsbidrag (max 1500 kr) ökade från 570 till 695, en 
ökning med 125 personer jämfört med 2018. Totalt utbetalt belopp 2019 för friskvårdsbidrag 
var 928 tkr (754). 
 
Från och med 2017 rapporteras arbetsskador och tillbud digitalt via KIA, vilket är ett digitalt 
informationssystem om arbetsmiljö genom AFA Försäkring. Samtliga chefer och medarbetare har 
tillgång till detta verktyg. Sedan KIA infördes har antalet inrapporterade arbetsskador och 
tillbud mer än fördubblats, vilket sannolikt beror på möjligheten att göra en digital anmälan.  

 
Kommunens totala personalkostnader uppgick 2019 till 673 Mkr och utgör 62,2 % av 
kommunens totala verksamhetskostnader. Utbetalningar av ersättningar och sociala avgifter  
ökade med 2,2 % (15 Mkr), av denna ökning kan 5,1 Mkr hänföras till en höjd medellön under 
året och resterande 9,9 Mkr till en förändring med ca 20 tjänster (baserat på medellönen i 
kommunen 2019). 
 
Av total tillgänglig arbetstid under 2019 utgjorde 85 % arbetstid och 15 % frånvarotid. 
Sjukfrånvaron minskade under året med 1,72 % från 6,77 till 5,05 %.  
 
 
 
Karolina Håkansson 
HR-chef  
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2 Personalstruktur 
 
Kollektivavtal och anställningsformer 

 
Det vanligaste kollektivavtalet i Åstorps kommun är Allmänna bestämmelser (AB) som också 
är Sveriges största kollektivavtal för kommuner och landsting. Vid årets slut var 1 069 (1 086) 
medarbetare tillsvidareanställda enligt AB. Övriga kollektivavtal gäller exempelvis för 
personliga assistenter och anhörigvårdare (PAN), medarbetare i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder (BEA) och deltidsbrandmän (RiB). 
 
I Åstorps kommun används olika anställningsformer, den största delen är tillsvidareanställning 
men det förekommer även olika typer av visstidsanställningar. Uppgifterna i redovisningen 
bygger i de flesta fall på alla månadsavlönade, tillsvidareanställda såväl som visstidsanställda, 
enligt AB. 
 
Antal anställda 

 
Den 31 december 2019 hade Åstorps kommun totalt 1814 (1 689) medarbetare anställda inom 
AB, en ökning med 125 medarbetare. Då vissa medarbetare innehar mer än en anställning är 
antalet anställningar något fler 1 899 (1 734) än antalet medarbetare. Av dessa var 1 069 (1 086) 
medarbetare tillsvidareanställda, 192 (169) var visstidsanställda med månadslön och 638 (479) 
medarbetare var visstidsanställda med timlön.  
 
Andelen tillsvidareanställda i förhållande till det totala antalet anställda uppgick vid årets slut 
till 56 % (63 %) och har alltså minskat med 7 %. Andelen visstidsanställda med månadslön är 
samma som föregående år 10 % och andelen visstidsanställda med timlön har ökat från 27 % 
till 34 %.  
 
En anledning till att antalet tillsvidareanställda har minskat och andelen visstidsanställda med 
timlön har ökat är att rekryteringen av personal med rätt kompetens till bl.a. förskola/skola har 
minskat. Vakanta tjänster får i högre grad än tidigare upprätthållas periodvis med hjälp av 
timanställda. Under 2018 minskade antal visstidsanställda med timlön med 51 personer. Under 
2019 har antalet visstidsanställda med timlön inom förskola/skola ökat med 56 personer, från 
183 till 239, vilket närapå motsvarar det antal vissanställda med timlön som minskade 2018. 
 
Kommunens verksamhet är organisatoriskt uppdelad på fem förvaltningar 
Bildningsförvaltningen (BIN), Socialförvaltningen (SOF), Kommunstyrelseförvaltningen 
(KSF), Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och Räddningstjänsten (RTJ).  
 

ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING (enligt AB)iii 

 Förvaltning Tillsvidare Visstid månad Visstid timlön Totalt 
BIN 612 129 413 1154 
SOF 343 47 211  601 
KSF 90 14 12  116 
SBF 12 2 1 15 
RTJ 12 0 1 13 
Totalt 1069   192  638 1899 
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Sysselsättningsgrad 

 
Åstorps kommun har som mål att alla medarbetare har önskad sysselsättningsgrad senast år 
2020. Genom att socialförvaltningen sedan hösten 2016 och bildningsförvaltningen sedan 
hösten 2018 erbjuder flerparten av medarbetarna heltidsanställningar är kommunen som 
arbetsgivare en god bit på väg att nå målet.  
 
Heltid omfattar en anställning på 100 %. Deltid kan sedan delas upp i sysselsättningsintervaller 
och i de fall en medarbetare med månadslön har en lägre anställning än 50 % är detta i regel 
kopplat till att denne beviljats sjukersättning från Försäkringskassan.  
 

SYSSELSÄTTNINGSINTERVALL TILLSVIDAREANSTÄLLDA 
Intervall Antal Andel i % 
1-39 % 7 (6) <1 (<1) 
40-49 % 2 (5) <1 (<1) 
50-74 % 37 (43) 3 (4) 
75-99 % 89 (103) 8 (9) 
100 % 934 (929) 87 (88) 
Totalt 1 069 100 

 
Vid slutet av 2019 var den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kommunens 
tillsvidareanställda 96 % (96%). Noterbart är att sedan 2015 har andelen tillsvidareanställda 
med 100 % sysselsättningsgrad ökat från 60 till 87 %. 
 

DELTID PER FÖRVALTNING (månadsavlönade enligt AB) 
 Förvaltning Anställda Deltid Andel i %  
BIN 741 167 22 (24) 
SOF 390 26 6 (5) 
KSF 104 9 8 (15) 
SBF 14 0 0 (0) 
RTJ 12 2 16 (18) 
Totalt 1 261 204 16 (17) 

 
Nedan redovisas utvecklingen  av andelen deltidsanställda under den senaste 5-årsperioden. Det 
har under dessa år skett en successiv minskning av andelen deltidsanställningar med månadslön. 
Andelen har mer än halverats, från 41 % år 2015 till 16 % år 2019.  
 
 
 
 
 
 
  

DELTID      2019 2018 2017 2016 2015 
Totalt  16 % 17 % 22 % 23 % 41 % 
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Ålder 

 
För hela gruppen anställda med månadslön, tillsvidare och visstidsanställda, låg medelåldern 
vid årsskiftet på 47,2 (46,8) år, en liten ökning jämfört med 2018. Medelåldern för kvinnor var 
47,2 (46,8) år och 46,9 (46,5) år för män. 
 

MEDELÅLDER MÅNADSAVLÖNADE 2015-2019 

Förvaltning 
 

2019 
2019 

Kvinnor 
2019  
Män 

 
2018 

 
2017 2016 2015 

BIN 
 

47,6 
 

47,5 
 

48,0 
 

47,5 
 

47,4 47,1 48,9 

SOF 
 

46,5 
 

46,8 
 

42,5 
 

45,7 
 

45,3 44,8 46,3 

KSF 
 

47,8 
 

47,7 
 

48,1 
 

46,7 
 

47,0 46,7 48,5 

SBF 
 

40,7 
 

38,5 
 

43,7 
 

41,7 
 

45,5 42,2 41,3 

RTJ 
 

46,8 
 

53,3 
 

44,6 
 

46,5 
 

45,8 46,8 46,7 

Totalt 
 

47,2 
 

47,2 

 

46,9 

 
46,8 

 
46,6 46,2 47,9 

 
Den största andelen månadsavlönade återfinns i åldersgruppen 40–49 år samt 50–59 år. 
Andelen månadsavlönade inom den yngsta gruppen (<30 år) har minskat det senaste året vilket 
bidrar till en högre medelålder.  

ÅLDER MÅNADSAVLÖNADE 

 
 

2019 

 
 

% K % M % 
<30 107 8 83 8 24 11 
30–39 248 20 203 20 45 21 
40–49 336 27 283 27 53 24 
50–59 344 27 290 28 54 25 
60–69 192 15 158 15 34 15 
70–79 34 3 24 2 10 4 
Totalt 1261   1041   220   

 
Antal medarbetare som arbetar efter 65 år har ökat kraftigt de senaste åren, från 21 medarbetare 
2015 till 69 medarbetare 2019. Förutom att fler anställda numera väljer att fortsätta att arbeta 
efter 65 år, blir det också vanligare att anställda som valt att gå i pension kommer tillbaka och 
arbetar i en annan anställningsform, exempelvis inom läraryrket. 
 
ANSTÄLLDA MEDARBETARE ÖVER 65 ÅR 

  65 år 66 år 67 år 68 år 69 år + 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Tillsvidare 15 14 9 5 5 3 0 1 0 0 
Visst månad 2 1 0 1 1 1 5 7 32 33 
Totalt 17 15 9 6 6 4 5 8 32 33 
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Andel kvinnor/män per förvaltning och yrkeskategori 

 
Statistiken omfattar alla tillsvidareanställda och visstid månadsavlönade vid årsslutet. Andelen 
kvinnor uppgår till 82 % (82 %) och andelen och män till 18 % (18 %). Noterbart är att andelen 
kvinnor och män är samma som under 2019.  
 

ANDEL K/M PER FÖRVALTNING (enligt AB) 

 Förvaltning K M Andel i % K Andel i % M 

BIN        604 137 82 18 

SOF       356 34 91 9 

KSF       70 34 67 33 

SBF        8 6 57 43 

RTJ        3 9 25 75 

Totalt    1041 220 82 18 
 
Kommunens befattningar klassificeras enligt så kallade AID-koder (ett gemensamt system för 
yrkeskategorier inom kommuner och landsting). Alla yrkeskategorier inom Åstorps kommun 
har representanter från båda könen även om flertalet yrken domineras av kvinnor. I tabellen 
nedan visas fördelningen inom respektive yrkeskategori med fler än 10 anställda. 
 
 

AID BEFATTNING >10 ANST 
Andel K 

 i % 
Andel M  

i % 

1035 Chefer social verksamhet 93 7 
1040 Rektorer 67 33 
1510 Handläggare 71 29 
1520 Administratörer 97 3 
2060 Sjuksköterskor 96 4 
2070 Vårdpersonal 95 5 
3510 Socialsekreterare m.fl. 87 13 
4010 Lärare 81 19 
4020 Förskollärare/fritidspedagog 93 7 
4030 Skola/förskola övriga 87 13 
4510 Musikskola/kultur 81 19 
4520 Fritidsledare 33 67 
5210 Vaktmästare, parkarbetare m.fl. 11 89 
6010 Kökspersonal 98 2 
6510 Städare 97 3 
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Medellön 

 
Medellönen den 31 december 2019 uppgick till 31 788 (30 751) kronor beräknat på 
månadsavlönade enligt AB. Detta motsvarar en ökning på ca 3,4 % jämfört med 2018. 
 

MEDELLÖN (enligt AB) 
   

År  Medel K M K i % av M 

2019 31 788 31 388 33 859 92,7 
2018 30 751 30 370 32 653 93,0 

2017 29 776 29 425 31 470 93,5 

2016 28 788 28 443 30 439 93,4 

2015 27 176 26 948 28 285 95,3 

 
Under de senaste fem åren (2015–2019) har medellönen ökat för kvinnor med 4 440 kronor  
och för män med 5574 kronor. Löneskillnaden mellan könen har alltså ökat under denna period. 
År 2015 låg skillnaden mellan män och kvinnor på 1 337 kronor jämfört med 2 471 kronor  
för 2019. Kvinnors medellön under 2019 utgjorde 92,7 % av männens medellön jämfört med 
95,3 % under 2015. Noterbart är att löneskillnaden mellan könen har ökat med 0,3 % mellan 
2018 och 2019.  
 

MEDELLÖN PER ÅLDER OCH KÖN (enligt AB) 
Ålder Medel K M K i % av M 

<30 27 627 27 741 27 191 102,0 
30–39 30 181 29 682 32 338 91,8 
40–49 32 728 32 377 34 790 93,1 
50–59 32 078 31 424 35 586 88,3 
>59 33 566 33 223 35 579 93,4 

 
Genom att jämföra män och kvinnors medellön i respektive yrkeskategori blir också 
skillnaderna jämförbara med den information som visas i kommunens lönekartläggningar. 
 

MEDELLÖN PER YRKESKATEGORI (enligt AB) 

 Yrkeskategori Medellön K lön i % av M lön 
Chefer social verksamhet 47 746 110,2 
Rektorer 49 537 99,4 
Handläggare 37 226 98,1 
Administratörer 30 580 103,4 
Sjuksköterskor 36 705 99,6 
Vårdpersonal 26 073 104,7 
Socialsekreterare m.fl. 28 972 97,9 
Lärare 37 907 102,1 
Förskollärare/fritidspedagog 32 970 98,7 
Skola/förskola övriga 26 274 97,6 
Kultur 31 606 99,5 
Kökspersonal 25 915 101,6 
Städare 23 943 107,6 
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Avslut av anställning och pensioneringiv 

 
Under 2019 har 60 (144) anställda valt att på egen begäran avsluta sin anställning hos 
kommunen.  Av de 60 har 13 personer slutat med pensionsavgång och 26 personer har gått till 
arbete i annan kommun, övriga har uppgett annan anledning.  
 
I Åstorps kommun räknas 65 år som pensionsålder men med en rörlig pensionsålder mellan  
61–68 år ser den verkliga pensionsåldern annorlunda ut. Tabellen nedan visar hur många 
medarbetare som kan beräknas gå i pension under de närmaste tio åren 2020–2029. 
 

ANSTÄLLDA SOM UPPNÅR 65 ÅRS ÅLDER 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 

2028 
 

2029 

18 28 18 31 42 35 23 35 
 

28 
 

35 
 
Totalt beräknas 293 medarbetare uppnå 65 år de närmaste tio åren. Jämfört med perioden  
2018–2028, är detta en ökning med 21 personer.  
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3 Arbetsmiljö och hälsa 
 
Sjukfrånvarov  

 
Sjukfrånvaron redovisas i procent av ordinarie arbetstid och per åldersgrupp inom de olika 
förvaltningarna. Redovisningen omfattar alla anställda, oavsett avtal och anställningsform. 
Procentsatsen från och med dag 60 är del av den totala sjukfrånvaron.  
 
Den totala sjukfrånvaron har minskat under 2019 med 1,72 procentenheter från 6,77 % till  
5,05 %.  
 

SJUKFRÅNVARO TOTALT 
Ålder Total  % % fr o m dag 60 K i % M i % 
<30 2,89 14,63 3,25 1,66 
30–49 3,94 59,78 4,60 0,97 
>49 6,77 45,85 7,40 3,56 
Totalt 5,05 49,11 5,71 2,09 

 
Sjukfrånvaron för kommunens två stora förvaltningar har under 2019 minskat. På 
bildningsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat med 2,03 % (från 6,09 % till 4,06 %) och på 
socialförvaltningen var minskningen 1,19 % (från 8,28 % till 7,09 %). Sjukfrånvaron har även 
minskat hos de övriga förvaltningarna jämfört med 2018 förutom Samhällsbyggnadsförvaltning 
som haft en ökning med 0,94 % (från 2,11 % till 3,05 %). 
 

SJUKFRÅNVARO BIN 
Ålder Total  % % fr o m dag 60 K i % M i % 
<30 2,59 0,13 2,85 1,82 
30–49 3,35 72,48 4,00 0,19 
>49 5,16 40,11 5,32 4,45 
Totalt 4,06 50,66 4,48 2,24 

 
SJUKFRÅNVARO SOF 
Ålder Total  % % fr o m dag 60 K i % M i % 
<30 3,29 33,43 4,01 0,13 
30–49 4,75 42,43 5,02 3,09 
>49 10,56 50,95 10,87 2,47 
Totalt 7,09 47,43 7,62 2,34 

 
SJUKFRÅNVARO KSF 
Ålder Total  % % fr o m dag 60 K i % M i % 
<30 4,03 29,71 2,42 6,90 
30–49 6,10 42,55 6,97 4,54 
>49 5,93 40,88 6,60 5,01 
Totalt 5,83 40,92 6,38 4,98 

 
SJUKFRÅNVARO SBF 
Ålder Total  % % fr o m dag 60 K i % M i % 
<30 3,54 0 2,68 9,86 
30–49 4,54 94,73 6,99 0 
>49 0,88 0 1,92 0,11 
Totalt 3,05 59,11 4,37 0,82 
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SJUKFRÅNVARO RTJ 
Ålder Total  % % fr o m dag 60 K i % M i % 
<30 0 0 0 0 
30–49 0 0 0 0 
>49 0,18 0 0,81 0 
Totalt 0,07 0 0,47 0 

 
 
Företagshälsovårdvi   

 
2019 är tredje året som vi i Åstorps kommun har avtal med företagshälsovården Previa. De 
fungerar som en expertresurs för oss som arbetsgivare i vårt hälsofrämjande, förebyggande och 
rehabiliterande arbete. Vi har under året utbildat skyddsombud och chefer inom området 
arbetsmiljö och Previa har genomfört en grundutbildning inom ämnet under våren och en under 
hösten. Åstorps kommun har även har tagit hjälp av Previa för att kartlägga vad som orsakar 
den sjukfrånvaron vi har i kommunen, vilket är en del i det ”Hälsostrategiska projektet” som 
beskrivs i avsnitt 3, under rubriken Hälsostrategiska projektet. 
 
Under 2019 stod rehabiliterande insatser för 12 % (24 %) av kostnaden för Previa, vilken totalt 
var på 1295 tkr (863 tkr). Förebyggande arbete utgjorde 86 % (66 %) och främjande insatser  
2 % (10 %) av kostnaden.  
 
 

Rehabiliteringvii  

 
Åstorps kommun tror på en tidig, aktiv och systematisk rehabilitering för att i möjligaste mån 
rehabilitera medarbetare åter i arbete. Under 2019 har det varit ett stort fokus på förebyggande 
hälsoarbete och på att arbeta med ohälsa i ett tidigt skede för att förkorta 
rehabiliteringsprocesserna. Alla chefer i Åstorps kommun har gått en chefsutbildning med hälsa 
i fokus innehållande ämnen som stärker cheferna i att upptäcka ohälsa hos medarbetarna tidigt.  
 
 

 REGISTRERADE REHABÄRENDEN I ADATO  

 2019 
Sjukfrånvaro 14 dagar < 124 

- varav orsak psykisk ohälsa 58 

- varav fysiska sjukdomar 66 

                                                                                -av dessa är arbetsrelaterade 13 

  
Korttidsfrånvaro, 3 sjuktillfällen <under 6 månader 253* 

  
Totalt 377 

                             
                             *) De flesta sjukdomsorsakerna anges som förkylningar och andra fysiska sjukdomar. 
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Hälsostrategiskt projekt 
 
Under 2019 har Åstorps kommun genomfört ett ”Hälsostrategiskt projekt”. Syftet med projektet 
har varit att skapa förutsättningar för en god hälsa och komma fram till faktorer/delprojekt som 
genererar en ökad frisknärvaro, bättre arbetsmiljö, förebygga ohälsa, samt att använda befintliga 
resurser bättre. Projektet inleddes med att kartlägga vad som orsakar sjukfrånvaron i Åstorps 
kommun. Utifrån den kartläggningen framkom det olika behov av insatser som har genomförts 
under året, men som även framöver kommer att genomföras. De insatser som har genomförts 
är bla en stor chefsutbildning med hälsa i fokus för Åstorps kommuns alla chefer. 
Företagshälsovårdens tjänster har förtydligats och beställningsförfarandet har förenklats genom 
digitalisering. Dessutom har två delprojekt genomförts ; ett pilotprojekt ”Sjuk och frisk” som 
innebär att medarbetare på Bildningsförvaltningen har sjuk- och friskanmält sig till Previa och 
fått stöd i sin ohälsa av en sjukskötserska, samt ett projekt med inriktning på långtidssjukskrivna 
och deras rehabilitering. Projektet har resulterat i att sjukfrånvaron i Åstorps kommun har 
minskat med 1,72%.  
 
 
Arbetsskador och tillbudviii  

 
Från och med 2017 rapporteras arbetsskador och tillbud digitalt via KIA, vilket är ett digitalt 
informationssystem om arbetsmiljö genom AFA Försäkring. Samtliga chefer och medarbetare 
har tillgång till detta verktyg.  
 
De senaste tre åren kan vi se en stor ökning i antalet inrapporterade arbetsskador och tillbud.  
Totalt rapporterades 347 händelser in under 2019 (jämför med 369 för år 2018, 293 för 2017 
och 159 för 2016). Den stora ökningen av antal inrapporterade händelser de senaste tre åren 
beror sannolikt på att det sedan införandet av digital anmälan via KIA 2017 och att det tidigare 
varit ett stort mörkertal gällande arbetsskador och tillbud. Dessutom ingår riskobservationer, ett 
nytt område från 2017, numera i statistiken.  
 
Under begreppet arbetsskador ryms arbetssjukdom, färdolycksfall och olycksfall. Dessa 
definieras som följer: 
 
Arbetssjukdom – Sjukdom som beror på skadliga faktorer i arbetsmiljön som pågår under 
längre tid. Kan vara både fysisk eller psykisk.  
 
Färdolycksfall – Olycksfall som inträffar under den normala resan till eller från bostaden eller 
arbetsplatsen. 
 
Olycksfall/arbetsolycka – Olycksfall medför alltid skada på en person. Händelsen sker på 
arbetsplats eller annan plats besökt i arbetet. Olyckan har ett relativt kortvarigt händelseförlopp 
och har uppkommit i samband med en särskild händelse. Våld ska alltid anmälas som olycksfall. 
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Antalet inrapporterade arbetsskador har ökat från 117 till 169 mellan 2018 och 2019. 
 

REGISTRERADE ARBETSSKADOR 

  2019 2018 2017 2016 2015 
Arbetssjukdom 31 36 19 5 6 
Färdolycksfall 13 5 9 15 16 
Olycksfall 125 76 76 44 44 
Totalt 169 117 104 64 66 

 
Rapportering av tillbud är ett viktigt inslag i det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att 
förhindra att olyckor och arbetsskador sker. I KIA kan man även rapportera in riskobservation 
vilket är ett nytt mätområde fr.o.m. 2017. Detta är ett bra instrument för att ytterligare kunna 
arbeta förebyggande. Riskobservation och tillbud definieras enligt följande. 
 
Tillbud – Ett tillbud medför aldrig skada på person utan är en händelse som skulle kunnat leda 
till skada på person.  
 
Riskobservation – En observerad risk för ett olycksfall. 
 
Hot kan vara både riskobservation eller tillbud, det är den anställdes upplevelse som styr 
klassificeringen.  
 
Antalet inrapporterade tillbud har minskat från 235 till 151 mellan 2018 och 2019. Antalet 
inrapporterade riskobservationer ökade från 17 till 27 mellan 2018 och 2019.  
 

REGISTRERADE ARBETSSKADOR 

  2019 2018 2017 2016 2015 
Tillbud 151 235 168 95 63 
Riskobservationer 27 17 21 i u i u 
Totalt 178 252 189 95 63 

i u = ingen uppgift 
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Personalvårdix  

 

Åstorps kommun erbjuder sin personal olika former av aktiviteter.  
 
Introduktionsdag 

I Åstorps kommun är vi mycket stolta över det evenemang som HR-avdelningen anordnar två 
gånger om året för våra nyanställda medarbetare. Den uppskattade introduktionsdagen syftar 
till att ge alla nyanställda en helhetssyn på kommunen som arbetsgivare, berätta om vilka 
förmåner och möjligheter som finns samt vilka rättigheter och skyldigheter man har som 
anställd. Introduktionsdagen brukar avslutas med en guidad busstur runtom i vår vackra 
kommun. Under 2019 deltog sammanlagt 90 personer på introduktionsdagarna som var i maj 
och november.  
 
 
Förmånsportalen Förmån Åstorp 

Under 2019 har Åstorps kommun arbetat aktivt med uppbyggandet av förmånsportalen 
”Förmån Åstorp”. Förmånsportalen Förmån Åstorp via Benify lanserades i juni 2019,   en portal 
full med förmåner och rabatter för medarbetaren. I Förmån Åstorp får medarbetaren full 
överblick över allt som ingår när man jobbar i Åstorps kommun, från lön och försäkringar till 
friskvårdsbidrag och rabatter.  Den som är tillsvidareanställd i kommunen får dessutom 
kostnadsfri tillgång till Lifeplan, som är en digital tjänst för vetenskaplig och oberoende 
pensionsrådgivning utifrån medarbetarens egna individuella förutsättningar. Syftet med 
förmånsportalen är att vara en attraktiv arbetsgivare och att kunna attrahera och rekrytera 
kompetenta medarbetare, men även för att kunna behålla befintliga medarbetare. 
Förmånsportalen har resulterat i att personer som utnyttjat friskvårdsbidraget i Åstorps kommun 
har ökat med 125 personer.  
 

 
Friskvård 

Anställda i Åstorps kommun erbjuds ett friskvårdsbidrag om 1500 kr/år. Under 2019 ansökte 
695 (570) personer om friskvårdsbidrag, en ökning med 125 personer jämfört med 2018.  
Totalt utbetalt belopp 2019 för friskvårdsbidrag var 928 tkr (754). 
 

 
Konstföreningen 

ArtLovers är Åstorp kommuns konstförening. Föreningen är ideell med uppgift att bland 
anställda och förtroendevalda i Åstorps kommun väcka, underhålla och bredda intresset för 
konst. Årligen lottas ut konst till föreningens medlemmar och dragningen sker i slutet av året.  
 
 
Personalklubben  

Personalklubben är en verksamhet som drivs av kommunens egna medarbetare och är utan 
medlemsavgift. Erbjudande går ut till alla anställda inom kommunen oavsett anställningsform. 
Under 2019 har det anordnats sex stycken aktiviteter som bowling, after work på Rosenbergs, 
personalfest, vårruset, padel och julmarknad på Liseberg. 
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4 Ledarskap 
 
 
Chefer – fördelning kvinnor och män 

 
Den 31 december 2019 fanns det totalt 62 (64) chefer med personalansvar i Åstorps kommun. 
Av dessa var 40 (43) kvinnor och 22 (21) män. Det innebär att 4,5 % (4,7 %) av alla 
tillsvidareanställda kvinnor innehar en chefsposition jämfört med männen där motsvarande 
siffra är 12,7 (11,6 %). 
 
Chefstäthet 

 
För 2019 kunde Åstorps kommun beräkna chefstätheten till ca 31 (35) personer. Med 
chefstäthet menas det antal medarbetare en chef i snitt har personalansvar för. I beräkningen 
ingick alla anställda den 31 december. Med utgångspunkt från antalet tillsvidareanställda och 
visstidsanställda med månadslön vid samma tidpunkt förändrades siffran till 20 (20) personer. 
Andel medarbetare per chef är samma antal personer som jämfört med 2018. Det antal 
medarbetare som respektive chef har under sig varierar och kan ligga på allt från några få 
medarbetare till betydligt fler än genomsnittet. 
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5 Personalkostnader 
 
 
Årets personalkostnaderx 

 
Kommunens totala personalkostnader inklusive pensioner uppgick 2019 till 673 (657) Mkr, en 
ökning med 16 (27) Mkr eller 2,4  (4,2) %. Personalkostnaderna utgör 62,2 (65,5) % av 
kommunens totala verksamhetskostnader på 1 080 (1 058) Mkr.  
 
Av den totala personalkostnaden utgjorde 676 (661) Mkr ersättningar och sociala avgifter som 
betalats ut för utfört arbete, en ökning med 15 (36) Mkr eller 2,2 (5,8) %. Resterande del avser 
under finansförvaltningen redovisade förändringar under året av kommunens skulder till sina 
anställda för pensioner, semestrar, övertid och kompledighet. Dessa minskade under året med 
3,7 Mkr, jämfört med en ökning 2018 med 4 Mkr.  
 
Av ökningen av utbetalda ersättningar och sociala avgifter mellan åren med 15 Mkr, så kan  
5,1 Mkr hänföras till en höjd medellön under året och resterande 9,9 Mkr till en förändring i 
antal tjänster. Utgår man från den medellön per tjänst för 2019 som framräknats i avsnitt 2,  
så uppgår antalet nya tjänster till ca 20.  
 
Jämfört med kommunens totala personalbudget på totalt 669 Mkr så redovisas ett utfall på 
672 Mkr. Störst avvikelser finns inom följande nämnder/verksamheter. 
 

PERSONALKOSTNADER 2019 i Mkr, AVVIKELSE >0,5 MKR 
Nämnd Redovisat 2019 Budget 2019 Avvikelse 
Bildningsnämnden -346,3 -332,1 -14,2 
Socialnämnden -205,3 -197,6 -7,7 
Kommunstyrelsen -66,9 -60,9 -6,0 
Kultur och fritidsnämnden -16,1 -15,3 -0,8 
Räddningsnämnden -16,5 -17,5 -1,0 

 

 
Bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen samt socialnämndens 
personalkostnadsunderskott kan i stort relateras till ökade volymer. Antalet larm och 
utryckningar har för räddningstjänstens del var under året färre än planerat, varför ett överskott 
med 1,0 Mkr har uppstått för personalkostnaderna.  
 
Sjuklönekostnader 

 
Kostnaderna för sjuklön under 2019 uppgick till 12,8 (14,1) Mkr, inklusive arbetsgivaravgifter, 
vilket motsvarar 1,9 (2,1) % av de totala personalkostnaderna på 673 Mkr. Det är en minskning 
med 0,2 % jämfört med 2018, vilket ligger i linje med den minskade sjukfrånvaron under året.  
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Arbetad tid och frånvaro (arbetstidsutnyttjande) 

 
För 2019 utgjorde den totala tillgängliga arbetstiden för kommunens personal utfört 
heltidsarbete av drygt 1 463 anställda (helårsarbetare). Detta med utgångspunkt från att all 
tillgänglig tid (100 %) används för arbete, vilket inte är realistiskt då man som anställd har rätt 
till frånvaro för semester, föräldraledighet, sjukdom mm.  
 
Den faktiska arbetade tiden för 2019 motsvarade utfört arbete av 1 144 helårsarbetare. Detta 
utgjorde 85 % (85 %) av medarbetarnas totala tillgängliga arbetstid. Resterande 15 % (15 %)  
utgjorde frånvarotid, vilket motsvarar 319 helårsarbetare.      
 
I tabellerna nedan visas arbetad tid och frånvaro uppdelat för respektive förvaltning samt 
totalen. 
 
 
ARBETE  

 

Förvaltning 

 
Helårsarb     
månadslön 

Helårsarb i 
timlön 

Helårsarb i 
fyllnadstid 

Helårsarb i 
övertid 

 
Helårsarb 

totalt 

 
Arbete 

i % 
BIN 623,0 33,6 3,0 1,9 661,5 85 
SOF 285,5 51,0 1,6 5,2 343,3 83 
KSF 97,9 16,9 0,1 0,6 115,5 92 
SBF 13,0 0 <0,1 <0,1 13,0 77 
RTJ 9,4 0,5 <0,1 0,3 10,2 90 
Totalt 1028,8 102,0 4,7 8,0 1 143,5 85 
 

FRÅNVARO  

Förvaltning 
Helårsarb     
semester 

Helårsarb 
sjukdom 

Helårsarb    f-
ledighet och 

VAB 

Helårsarb 
tjänstledig-

heter 
Helårsarb 

totalt 
Frånvaro 

i % 
BIN 55,7 39,1 30,6 23 155,0 15 
SOF 39,1 35,7 23,6 26 130,0 17 
KSF 12,2 9,5 3,3 2,0 28,0 8 
SBF 1,7 0,5 1,1 0,5 4,0 23 
RTJ 1,0 <0,1 0,3 1,0 2,0 10 
Totalt 109,7 84,8 58,9 52,5 319,0 15 

 
Varje procent ökad arbetstid i kommunen motsvarar drygt 13 helårstjänster. Andelen arbetad 
tid varierar mellan förvaltningarna från 77 % på samhällsbyggnadsförvaltningen till 92 % inom 
kommunstyrelseförvaltningen. Om samhällsbyggnads- och socialförvaltningen skulle öka 
andelen arbetad tid till genomsnittet på 85 %, så skulle detta innebära ett tillskott i verksamheten 
med ca 3 respektive ca 8 tjänster.  
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6 Kommunens förvaltningar 
 
 
BIN Bildningsförvaltning 

Verksamheten omfattar bl.a. flera olika skolformer, förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, 
vuxenutbildning, kulturskola, bibliotek och idrottsanläggningar. 
 
KSF Kommunstyrelseförvaltning   

Verksamheten omfattar bl.a. övergripande administration, medborgarkontor, kostenhet, 
tekniskt kontor, integration, näringsliv, arbetsmarknadsenhet och överförmyndarhandläggning. 
 
RTJ Räddningstjänst   

Verksamheten omfattar bl.a. förebyggande arbete, beredskap och utryckning med deltidskårer 
i Åstorps och Klippans kommun. 
 
SBF Samhällsbyggnadsförvaltning  

Verksamheten omfattar bl.a. bygglovshandläggning, samhällsplanering, miljö- och 
hälsotillsyn, miljörådgivning och livsmedelskontroll. 
 
SOF Socialförvaltning 

Verksamhet omfattar bl.a. äldreomsorg, funktionshinderverksamhet, hälso- och sjukvård och 
individ- och familjeomsorg. 
 
 
 
 
7 Förkortningar 
 
AB Allmänna bestämmelser 

BEA Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser 

PAN Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och 
anhörigvårdare 

RiB Avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap 

AID Arbetsidentifikation – klassificering av arbetsuppgifter i kommuner och 
landsting/regioner 
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i Statistiken är hämtad från Qlikview 2020-02-10 om inget annat anges (se övriga fotnoter för information om 
var statistiken är hämtad). 
ii Siffrorna inom parantes anger värdet för 2018. 
iii ”Enligt AB” – siffrorna har filtrerats i QV efter avtalet AB. 
iv Statistiken i avsnitt 2 ”Avslut av anställning och pensionering” är delvis hämtad från Excel, framtaget av  
HR-avdelningen. Beräkningen av framtida pensioner utgår från Qlikview.  
v Statistiken i avsnitt 3 ”Sjukfrånvaro” är hämtad från Qlikview.  
vi Avsnitt 3 ”Företagshälsovård” är framtaget av Previa.  
vii Avsnitt 3 ”Rehabilitering” är framtaget av HR-avdelningen.  
viii Statistiken i avsnitt 3 ”Arbetsskador och tillbud” är hämtad från Excel, framtaget i KIA.  
ix Avsnitt 3 ”Personalvård” är framtaget av HR-avdelningen.  
x Statistiken i avsnitt 5 ”Årets personalkostnader” samt ”Sjuklönekostnader” är framtagna av 
ekonomiavdelningen.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
 

Kf § 71 
 
Utdelning BFAB 
Dnr KSFD 2020/113 
 
Sammanfattning 
Under de senaste åren har resultatutvecklingen i BFAB-koncernen varit god. 
Eget kapital per 2019-12-31 uppgår till 123,0 mkr inkluderat ett resultat om 
2,5 mkr. Åstorps kommun, som är helägare till Björnekulla Fastighets AB 
(BFAB), begär utdelning om 2,0 mkr, att jämföra med det i samband med 
beslut om budget 2020 fastställda beloppet 6,0 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-05-06, § 113 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-15 § 88 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2020-04-01 § 80 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-03-24 
Underlag från BFAB inför utdelning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras: 
Akten 
Administrativa enheten 
Kommunstyrelseförvaltningen 

MECI
Start av ärende
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Ekonomiavdelningen 
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Anna Falkenstam 
Ekonomichef 
042 640 16 
Anna.falkenstam@astorp.se 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Utdelning BFAB 
Dnr KSFD 2020/113 
 
Sammanfattning 
Under de senaste åren har resultatutvecklingen i BFAB-koncernen varit god. 
Eget kapital per 19-12-31 uppgår till 123,0 mkr inkluderat ett resultat om 
2,5 mkr. Åstorps kommun, som är helägare till Björnekulla Fastighets AB 
(BFAB), begär utdelning om 2,0 mkr, vilket ersätter det i samband med 
beslut om budget 2020 fastställda beloppet 6,0 mkr. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner begärd utdelning om 2,0 mkr.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2020-03-24 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
Ekonomiavdelningen 
BFAB 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-03-24 
Version  1 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
 

Kf § 72 
 
Försäljning av del av Broby 4:32 och 57:1 
Dnr KSFD 2020/7 
 
Sammanfattning 
Seafrigo har anmält intresse av att etablera sig på Södra industriområdet. 
Catena har anmält intresse av att köpa mark och sedan uppföra en 
anläggning som Seafrigo hyr. Köpeavtal är upprättat. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-05-06, § 117 
Mejl från Peter Jönsson, VD Seafrigo, Lastbilsanlöp per dygn 
Trafikutredning 
Tjänsteskrivelse från Emma Ringsbo, mark- och exploateringsingenjör, 
2020-05-05 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tjänsteskrivelse från Emma Ringsbo, mark- och exploateringsingenjör, 
2020-04-08 
Översiktlig karta 
Köpeavtal 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras: 
Akten 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelseförvaltningen 

MECI
Start av ärende
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Amer Lukac

Från: Jörgen Wallin
Skickat: den 6 maj 2020 16:22
Till: Amer Lukac
Ämne: VB: Lastbilsanlöp Åstorp

Hej Amer 
 
Här kommer underlag för antalet lastbilar/dygn 
 
 
Med vänlig hälsning 

 

Jörgen Wallin  
Teknisk chef  
Kommunstyrelseförvaltningen

jorgen.wallin@astorp.se  
042-640 80  

Åstorps kommun 
www.astorp.se  
Storgatan 7, 265 80 Åstorp  

 

 
 
 
 

Från: Christoffer Bööj <christoffer.booj@catenafastigheter.se>  
Skickat: den 6 maj 2020 16:01 
Till: Jörgen Wallin <Jorgen.Wallin@astorp.se> 
Ämne: VB: Lastbilsanlöp Åstorp 
 
Hej Jörgen,  
 
Se nedan ang. antal transporter.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Christoffer Bööj 
Affärsutvecklare 

 
 

Från: Peter Jönsson <p.jonsson@seafrigo.se>  
Skickat: den 6 maj 2020 15:59 
Till: Christoffer Bööj <christoffer.booj@catenafastigheter.se> 
Ämne: Lastbilsanlöp Åstorp 
 
Hej Christoffer, 
  
Enligt våra beräkningar uppskattar vi antalet lastbilsanlöp per dygn i Åstorp till ca 9 st. 
  
  
Med vänlig hälsning 
Peter 



2

  
  
  
Peter JÖNSSON 
VD 
  
T : 042-400 55 17 
M : 0708-83 83 62 

 
  
SEAFRIGO NORDIC AB 
Box 7062 
25007 Helsingborg 
T : 042-400 55 10 
Besöksadress : Mineralgatan 3, 254 64 Helsingborg 
  
www.seafrigo.se 
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Emma Ringsbo 
Mark- och exploateringsingenjör 
042 – 640 65  
emma.ringsbo@astorp.se  
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Försäljning av del av Broby 4:32 och 57:1 
Dnr KSFD 2020/7 
 
Sammanfattning 
Seafrigo har anmält intresse av att etablera sig på Södra industriområdet. 
Catena har anmält intresse av att köpa mark och sedan uppföra en 
anläggning som Seafrigo hyr. Köpeavtal är upprättat. 
 
Förslag till beslut 
Att fullmäktige ger undertecknad i uppdrag att genomföra försäljning enligt 
bifogat köpeavtal.  
 
Beslutsunderlag 
Översiktlig karta 
Köpeavtal 
 
Ärendet 
Västra delen av Södra industriområdet är detaljplanelagt sedan 2013 och 
medger byggnader för verksamhet med en maxhöjd på 16 meter. 
Industriväg byggs i nuläget vilket möjliggör åtkomst till marken och därmed 
försäljning. Trafikutredning är utfört 2019 (KSFD 2016/337-11) och visar 
att området klarar denna utbyggnad. 
 
Seafrigo har anmält intresse av att etablera sig i Åstorp, se ”Översiktlig 
karta”. Det är ett globalt privatägt företag som grundades 1976. De har 
bland annat kyllager i Helsingborg och planerar nu att uppföra en liknande 
anläggning där det beräknas arbeta 20 personer. 
 
Seafrigo Nordic kommer att bli hyresgäster och marken planeras att köpas 
av Catena. Företaget äger, förvaltar och utvecklar logistikbyggnader och har 
ett fastighetsbestånd på totalt 1 842,7 tkvm uthyrningsbar yta i Sverige och 
Danmark. 
 
 
 
Samverkan har skett med samhällsbyggnadsförvaltningen och planerad 
verksamhet ryms inom gällande detaljplan och övriga bestämmelser.  
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-05-05 
Version  2 
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Förslaget innebär inga ytterligare kostnader men försäljningen skall täcka 
tidigare kostnader såsom utbyggnad av vägar och inköp av mark mm 
 
Området kommer att bebyggas under 2020 med en beräknad inflytt i början 
av 2021. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
☐ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
 
Emma Ringsbo  
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelseförvaltningen, Tekniska kontoret 
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SWECO / rapport slutversion

BAKGRUND
Syfte
Åstorps kommun håller på att ta fram en ny detaljplan för fastighet Broby 
50:2. Fastigheten är en del i ett större planområde för verksamheter, 
gällande planprogram visas nedan uppdelat på östra och västra sidan om 
Malmövägen. 

Området ligger öster om Malmövägen i sydvästra delarna av Åstorps 
kommun, på gränsen till Bjuvs kommun. Området planeras för industri- och 
logistikverksamheter. Uppdraget syftar till att utreda de trafiktekniska 
förutsättningar som ska utgöra underlag till kommunens arbete med en ny 
detaljplan för Broby 50:2 samt fullt utbyggt verksamhetsområde.

Omfattning
Uppdraget omfattar framtagning av befintliga trafikflöden på berörda 
gator samt trafikalstring till de nya verksamheterna. Utifrån beräknad 
trafikalstring och trafikfördelning tas nya trafikflöden fram. Inom uppdraget 
ingår kapacitetsberäkningar i de korsningspunkter där belastningen 
kommer att öka p.g.a. de nya verksamheterna. Där behov finns för en ny 
utformning för att klara den utökade belastningen, tas detta fram på en 
övergripande nivå.    

Förutsättningar
Detaljplan för Broby 50:2 föreslås omfatta en exploateringsgrad på 
maximalt 50% och området omfattar totalt 42 Ha vilket inkluderar 
kvartersmark, naturmark och infrastrukturmark. Som maximalt kan Broby 
50:2 då exploateras med 21 Ha verksamheter, detta är troligtvis etapp 
1 och som en vidare utveckling kan planområdet öster och väster om 
Malmövägen byggas ut med totalt 110 Ha, etapp 2.

Enligt dialog med representanter från Åstorp kommun är det mest troligt 
att verksamheterna kommer omfatta logistikverksamheter d.v.s. stor andel 
lagerutrymmen och stor andel tunga transport men en låg andel anställda i 
förhållande till ytan. 

TABELL 1. Identifierat planområde i gällande planprogram

FASTIGHETSYTA KVARTERSMARK

PLANOMRÅDE ÖSTER
                  BROBY 50:2

58 HA
(42 HA)

29 HA
(21 HA)

PLANOMRÅDE VÄSTER 52 HA 26 HA

TOTALT 110 HA 55 HA
FIGUR 1. 

52:3

10:15

6:13

5:9

57:1

4:35

3:7

4:33

3:4

4:36

40:1

41:1

10:12

10:11

6:17
6:16

10:13

10:16

6:15

17:17

54:2

4:32

4:21

4:27

17:19

50:2

5:25

5:22

50:3

50:1

5:15

112:49

5:23

5:24

5:26

5:21

4:37

112:88

57:1

6

57:1

2

1

3

112:48

112:46

2

4

5

2

1

4

56

4

6

112:46

112:90

112:92

112:98
1

1

1
7

8

3

BULTEN

SPIKEN

SPIKEN

PLÅTEN

JI-TE

REMMEN

BROBY

Krangatan

Brohagavägen

Parallellvägen

M
al

m
öv

äg
en

Ängavägen

Ottosminnes väg

M
a
lm

ö
v
ä
g
e
n

S
tå

lg
a
ta

n Ji-te gatan

B
ro

ns
ga

ta
n

Ji-te gatan

M
a
lm

g
a

ta
n

S
te

n
a
g

a
ta

n

P
e

rs
b
o
g

a
ta

n

A
n

n
e
d

a
ls

g
a

ta
n

Kölebäcken

frilastspår/omlastningsområde

Dagvattendamm

Bostad

Gång- och cykelväg

Programområdesgräns

cykelväg kopplar på befintlig
cykelväg mot Åstorp centrum och Nyvång

Järnväg och väg 
kopplas samman 
med östra program-
områdets infrastruktur

Dispositionsskiss skala 1:5000          Dnr BMn 2007-1101

Gata

Järnväg

Illustration av trädrad

Grönstruktur

Verksamhetsmark

cykelväg kopplas samman
med cykelväg i grönstråk i 
östra programområdet
(så småningom mot Söderåsen)

cykelväg kopplas samman
med framtida cykelstråk 
mellan Nyvång och Hyllinge

Planprogram för verksamhetsområde 
Broby väster om Malmövägen
Åstorps kommun, Skåne län

Godkännadehandling 2010-02-24 

FIGUR 2. Planomårde väst och öst i gällande planprogram



5

rapport slutversion / SWECO 

NULÄGESBESKRIVNING
Gatunätet
Befintlig trafikstruktur och gatunät består av Malmövägen (väg 1759)
som passerar genom planområdet och delar upp området i en västra 
del och en östra del.  Vägen ligger väster om fastighet 50:2 och har idag 
en uppsamlande karaktär där nya in- och utfarter ska undvikas. Några 
mindre in- och utfarter finns idag på sträckan till enskilda fastigheter 
men dessa ska med tiden tas bort då fastigheten omvandlas till 
industriområde. Malmövägen leder vidare norrut till Åstorp  centrum via 
en cirkulationsplats med Ji-te gatan och söderut mot Bjuv och Hyllinge. 
Parallellt med Malmövägen går E4:an i nord/sydlig riktning. E4:an ansluter 
till planområdet med trafikplats Nyvång i höjd med Ji-te gatan och 
trafikplats Hyllinge i höjd med väg 110 och Hyllinge samhälle. Trafikplats 
Nyvång ligger närmst planområdet med cirka 1 kilometers avstånd medan 
trafikplats Hyllinge ligger cirka 5,5 kilometer åt sydväst. 

OLYCKSSTATISTIK

Uttag ur STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) har gjorts 
för olyckor inom utredningsområdet för en tioårsperioden (1 januari 2009 
till 31 december 2018). Totalt har 13 olyckor inträffat, vara tio stycken 
med lindrig utgång och tre stycken med måttlig utgång. Två av de måttliga 
olyckorna är mellan cykel/moped och motorfordon och har inträffat i 
korsningen mellan väg Malmövägen och Söderåsvägen. I samma korsning 
har det även skett en korsningsolycka och en singelolycka. 
Fem olika typer av olyckor har skett i höjd med Snuggarp och en i höjd 
med Brobylund. Vid cirkulationsplatsen Malmövägen/Svedbergsgatan 
har det skett fem olyckor varav en mellan cykel-motorfordon, två 
upphinnandeolyckor, en moped singelolycka och en korsningsolycka mellan 
två lastbilar. Det går inte genom olycksstatistiken att se några direkta 
samband mellan olyckorna.

TABELL 2. Antal olyckor efter svårighetsgrad och olyckstyp

Olyckstyp "Måttliga 

olyckor 

(ISS 4-8)"

"Lindriga 

olyckor 

(ISS 1-3)"

Totalt

S (singel-motorfordon) 0 2 2

U (upphinnande-motorfordon) 0 2 2

K (korsande-motorfordon) 0 2 2

M (möte-motorfordon) 0 1 1

C (cykel/moped-motorfordon) 2 2 4

G1 (cykel singel) 1 0 1

G2 (moped singel) 0 1 1

Totalt 3 10 13
FIGUR 4. Plats för olyckor inom området

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
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Trafikflöden
Inom uppdraget har trafikflödesmätningar utförts under en veckas 
tidsperiod i april 2019. Resultaten har använts som underlag för 
belastnings- och kapacitetsberäkningar. Mätningarna har utförts på 
Malmövägen norr och söder om cirkulationsplatsen, Ji-te gatan strax öster 
om cirkulationsplatsen och på Svedbergsgatan mellan cirkulationsplatsen 
och trafikplatsen.

CIRKULATIONSPLATS MALMÖVÄGEN/SVEDBERGSGATAN

Malmövägen (väg 1759) är en statlig väg med hastighetsgräns på 50 km/
tim och ett trafikflöde norr om cirkulationen på ungefär 4 900 fordon 
per dygn (ÅDT) med färdriktningsfördelning 49 % mot syd och 51 % mot 
norr. Andelen tung trafik norr om cirkulationsplatsen är cirka 7 % och i 
maxtimmen är trafikflödena ungefär 600 fordon/timme, vilket inträffar på 
eftermiddagen. Söder om cirkulationsplatsen är trafikflödena ungefär 3200 
fordon per dygn (ÅDT) med färdriktningsfördelning 48 % mot syd och 52 
% mot norr. Andelen tung trafik söder om cirkulationsplatsen är på 9% och 
trafikflödena i maxtimmen ungefär 410 fordon/timme, vilket inträffar på 
eftermiddagen.

Ji-te gatan är en kommunal gata med hastighetsgräns på 50 km/tim och ett 
trafikflöde på ungefär 4 300 fordon per dygn (ÅDT) med färdriktningsfördelning 
51 % mot sydost och 49 % mot nordväst. Andelen tung trafik är på 22 % och 
maxtimtrafiken på ungefär 700 fordon i timmen, vilket inträffar på eftermiddagen. 

Svedbergsgatan är en statlig gata med hastighetsgräns på 50 km/
tim och ett trafikflöde på ungefär 5 900 fordon per dygn (ÅDT) med 
färdriktningsfördelning 49 % mot sydost och 51 % mot nordväst. Andelen 
tung trafik är på 17 % och maxtimtrafiken på ungefär 760 fordon i timmen, 
vilket inträffar på eftermiddagen. 

FIGUR 5. Trafikflöden i cirkulationsplatsen Malmövägen/Ji-te gatan/Svedbergsgatan, angivet i ÅDT
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TRAFIKPLATS NYVÅNG

Trafikflöden på gatunätet kring trafikplats Nyvång har tagits fram via 
Trafikverkets hemsida och räknats upp med hjälp av Trafikverkets 
uppräkningstal till dagens situation. Siffrorna har använts som underlag 
för belastnings- och kapacitetsberäkningar. Trafikflödena på E4:an i höjd 
med trafikplatsen ligger på 8 000-12 000 fordon per dygn med cirka 20 % 
tung trafik.  Trafikflödena på på- och avfarterna ligger på ungefär 1 000-
2 000 fordon/dygn med 20 % tung trafik. Trafikplats Nyvång har idag en 
ruterformad utformning med både på- och avfarter mott norr och söder. 
Kartorna nedan visar trafikflödena på E4:an i höjd med trafikplats Nyvång 
överst och andelen tung trafik och dess flöden på den nedersta. Data är 
hämtad på Trafikverkets databas och anger årsdygnstrafik.
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FIGUR 6. Trafikflöden i trafikplats Nyvång, angivet i ÅDT

Befintliga verksamheter
Området består idag till stor del av öppna åkermarker med några mindre 
fastigheter med småskalig industriverksamhet. Norr om området ligger ett 
större industriområde med blandad verksamhet; livsmedelsbutik, mindre 
kontor, återvinningsdepå, byggvaruhandel m.fl. Detta område trafikeras 
redan idag av stor andel tung trafik främst på Ji-te gatan, Svedbergsgatan 
och vidare på E4:an via trafikplats Nyvång. 

Nulägesanalys - identifiering av brister och kvalitéer
Befintligt gatunät; Malmövägen, Svedbergsgatan och E4:an har redan idag 
en uppsamlande karaktär och bedöms rymma en utökad trafikmängd med 
en stor andel tung trafik, vilket är en kvalitet och en god förutsättning 
för planområdet. En brist blir dock att de oskyddade trafikanterna som 
vistas i gaturummet får än mindre utrymme och därmede även försämrad 
trafiksäkerhet. Planområdet omfattar idag delvis outnyttjade mark, 
närhet till stora trafikleder och dess bullerproblematik samt några mindre 
fastigheter, området lämpar sig för etablering av logistikverksamheter. 
En brist för området blir dock att delvis bördig jord kommer ersättas av 
hårdgjorda ytor som minskar möjlighet att ta hand om dagvatten och 
möjlighet för lokal odling. 

SVEDBERGSGATAN
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TRAFIKFÖRSLAG
Trafikalstring
Det är svårt att göra en säker bedömning av hur mycket trafik som kommer 
att genereras och hur stor andel av denna som kommer att utgöras av 
tung trafik. Några generella trafikalstringstal för logistikverksamhet finns 
inte, men genom jämförelser med andra logistikområden i Sverige* har 
ett minsta och ett högsta trafikalstringstal tagits fram: 15 respektive 
32 fordon/hektar markyta och dygn, med 35-50 % lastbilar. Fortsatta 
beräkningar bygger på 50% tunga fordon från området som ett värsta 
scenario. 

ETAPP 1

Det tillkommande trafikflödet till/från planområdet etapp 1 beräknas till 
630-1340 fordon per årsmedeldygn, av dessa är 310-670 lastbilar (42 
hektar planområde). Trafiken under maxtimme antas vara 8 % av ÅDT, vilket 
motsvarar ungefär 50-110 fordon. Av dessa är 25-55 lastbilar (fortsatta 
beräkningar bygger på 110 fordon och 55 lastbilar i maxtimmen som ett 
värsta scenario).

ETAPP 2

Vid full utbyggnad av planområde väster och öster, etapp 2, blir det 
tillkommande trafikflödet till/från området  1650-3520 fordon per 
årsmedeldygn, av dessa är 820-1760 lastbilar (110 hektar planområde). 
Trafiken under maxtimme motsvarar ungefär 130-280 fordon, av dessa är 65-
140 lastbilar (fortsatta beräkningar bygger på 280 fordon och 140 lastbilar i 
maxtimmen som ett värsta scenario).

TABELL 3.  Bedömd trafikalstring

ETAPP 1 

42 HEKTAR

ETAPP 2

110 HEKTAR

MIN MAX MIN MAX

ANTAL FORDON PER HA MARKYTA OCH DYGN 15 32 15 32

ANTAL TUNGA FORDON PER HA MARKYTA OCH DYGN 7 16 7 16

ANTAL FORDON PER DYGN, ÅDT 630 1340 1650 3520

ANTAL TUNGA FORDON PER DYGN, ÅDT TUNG (50% AV ÅDT) 310 670 820 1760

ANTAL FORDON PER MAXTIMME (8% AV ÅDT) 50 110 130 280

ANTAL TUNGA FORDON PER MAXTIMME (8% AV ÅDT TUNG) 25 55 65 140

Trafikalstringen till/från området avser utbyggnad av etapp 1 d.v.s. Broby 50:2 och är kopplad till 
storleken på verksamhetsytan och dess karaktär. 

* jämförelser med andra logistikområden i Sverige

Trafikutredning/idéstudie LogPoint South Sweden (Torsviksområdet), delen 
väg 30/E4. Ny anslutning till trafikplats Stigamo. Jönköpings- och Vaggerys 
kommun, 2009-05-29. Trafikmätningar vid befintligt logistikområde på 290 ha i 

Torsvik visade på 3300 lastbilar per dygn, vilket motsvarar i genomsnitt cirka 11 

lastbilar per hektar. Vidare har man uppmätt att den tunga trafiken utgör cirka 

35 % av ÅDT på omgivande vägnät, vilket ger ett trafikalstringstal om cirka 32 

fordon per hektar och dygn. Området innehåller även service och småindustri.
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Broby 50:2

Planområde Västra sidan
Planområde Östra sidan
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Norrköpings kommun, Händelö i Norrköping är ett utpräglat logistikområde 

som omfattar cirka 250 ha planlagd mark. Norrköpings kommun beräknar att 

trafikalstringen inom området uppgår till cirka 10 lastbilar och 10 personbilar 

per hektar och dygn d.v.s. 20 fordon per hektar och dygn.

Torsvik verksamhetsområde, Detaljplan Barnarps-Kråkebo 1:49 m.fl. är ett 

av Sveriges största områden för godshantering och lagerhållning med både 

IKEA och Elgigantens centrallager. Under ett medeldygn trafikeras området 

(planområdet omfattar knappt 20 ha) av cirka 140 lastbilar per dygn d.v.s. 

sju lastbilar per hektar och dygn. I medel arbetar cirka 360 personer per dygn 

fördelat på tre skift ( 150, 150 och 60 personer på nattskiftet) d.v.s. totalt 

ungefär 15 fordon per hektar och dygn. 

Trafikfördelning
Det planerade verksamhetsområdet kommer att bidra till en ökning av 
trafiken på Malmövägen, Svedbergsgatan och E4:an.  Trafikfördelningen 
på Malmövägen antas på 60% mot norr och 40% mot söder för biltrafiken 
medan tung trafik antas 100% köra norrut då anslutning till E4:an sker 
inom 1 kilometer mot söder sker anslutning till E4:an inom 6 kilometer. 
Sträckan söderut via Hyllinge upplevs mer småskalig med, smalare 
gaturum, lägre kapacitet och fler stopp. Norrgående trafik på Malmövägen 
antas fördela sig med 60% mot väster och E4:an och 40% mot norr och 
Åstorp och väg 21 för biltrafiken medan tung trafik antas 100% köra 
västerut mot E4:an och i förlängning även väg21.

Trafikfördelningen bygger på att trafikplats Nyvång bibehåller sin goda 
kapacitet så att köbildningar undviks.

FIGUR 7. Trafikalstring och antagen trafikfördelning 



10

SWECO / rapport slutversion

Trafikanalys och kapacitetsberäkningar
Enligt trafikfördelningen kommer gatunäten få nya trafikflöden och 
kapaciteten i befintliga korsningar på Malmövägen och trafikplats Nyvång 
kommer att påverkas. För att säkerställa att framkomligheten bibehållas 
utan köbildningar har kapacitetsberäkningar med Capcal utförts. 
Beräkningarna har även utförts för den nya korsningen på Malmövägen 
för att säkerställa att den får rätt utformning utan att störa befintlig 
framkomlighet på Malmövägen samt att säkerställa om det räcker med 
endast en korsningspunkt i etapp 1 och etapp 2. 

Beräkningarna ska utgöra underlag för en dialog med Trafikverket 
gällande exploateringens påverkan på det nationella vägnätet.
På kartorna nedan anges trafikökningen på berört gatunät under 
maxtimmen enligt etapp 1 och 2. Vid kapacitetsberäkningarna används 
max scenariot d.v.s. beräkningarna bygger på värsta scenariot. 
Beräkningarna är utförda under maxtimmen d.v.s. belastningsgraden som 
blir dimensionerande är endast under maxtimmen cirka klockan 16.00-
17.00 en vardag, övrig tid blir belastningen lägre. Beräkningarna är utförda 
för dagens situation år 2019, för etapp 1 år 2021 och etapp 2 år 2030. 
Befintliga trafikflödena på det kringliggande gatunätet har räknats upp med 
hjälp av Trafikverkets uppräkningstal, för att säkerställa att en framtida 
befolkningsökning och möjlig trafikökning ryms.

Broby 50:2
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CIRKULATIONSPLATS MALMÖVÄGEN/SVEDBERGSGATAN

I befintlig cirkulationsplats har kapacitetsberäkningar utförts för att 
säkerställa en fortsatt god framkomlighet.

TABELL 4.  Kapacitetsberäkning i cirkulationsplatsen

NULÄGE ETAPP 1 ETAPP 2

BELASTNINGSGRAD

MALMÖVÄGEN SÖDER 0,14 0,24 0,43

JI-TE GATAN ÖSTER 0,40 0,45 0,62

MALMÖVÄGEN NORR 0,18 0,21 0,32

SVEDBERGSGATAN VÄSTER 0,28 0,36 0,54

KÖLÄNGD I ANTAL BILAR < 1 < 1 1-2 PÅ JI-TE GATAN

ANDEL FÖRDRÖJDA FORDON 
PGA TRAFIKFLÖDE

40 % 45 % 60 %

ANDEL FÖRDRÖJDA FORDON 
PGA UTFORMNING

60 % 55 % 40 %

FÖRDRÖJNING SEK/FORDON 6-7 S 7-8 S 7-11 S

ANDEL FORDON SOM STANNAR 3 % 7 % 20 %

TRAFIKPLATS NYVÅNG 

I befintlig trafikplats Nyvång har kapacitetsberäkningar utförts för den 
östra korsningen i samband med avfart söder och påfart norr samt på den 
västra sidan i samband med avfart norr och påfart söder. För att säkerställa 
en fortsatt god framkomlighet i trafikplatsen och för att säkerställa att 
framkomligheten på riksvägen bibehålls.

TABELL 5.  Kapacitetsberäkning i korsningen öster om E4:an

NULÄGE ETAPP 1 ETAPP 2

BELASTNINGSGRAD

AVFART SÖDER 0,17 0,23 0,36

SVEDBERGSGATAN ÖSTER 0,21 0,28 0,41

PÅFART NORR

SVEDBERGSGATAN VÄSTER 0,10 0,13 0,19

KÖLÄNGD I ANTAL BILAR < 1 < 1 < 1

ANDEL FÖRDRÖJDA FORDON 
PGA TRAFIKFLÖDE

10 % 15 % 15 %

ANDEL FÖRDRÖJDA FORDON 
PGA UTFORMNING

60 % 55 % 50 %

FÖRDRÖJNING SEK/FORDON 0-11 S 0-12 S 0-13 S

ANDEL FORDON SOM STANNAR 2 % 2 % 4 %

TABELL 6.  Kapacitetsberäkning i korsningen väster om E4:an

NULÄGE ETAPP 1 ETAPP 2

BELASTNINGSGRAD

PÅFART SÖDER

SVEDBERGSGATAN ÖSTER 0,07 0,11 0,17

AVFART  NORR 0,32 0,41 0,62

SVEDBERGSGATAN VÄSTER 0,03 0,03 0,04

KÖLÄNGD I ANTAL BILAR < 1 < 1 1-3 PÅ AVFART NORR

ANDEL FÖRDRÖJDA FORDON 
PGA TRAFIKFLÖDE

30 % 35 % 50 %

ANDEL FÖRDRÖJDA FORDON 
PGA UTFORMNING

70 % 60 % 50 %

FÖRDRÖJNING SEK/FORDON 0-13 S 0-13 S 0-13 S

ANDEL FORDON SOM STANNAR 6 % 10 % 22 %

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
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FIGUR 10. Översiktskarta, cirkulationsplats  
Malmövägen/Svedbergsgatan inringad 
(Bakgrundskarta Open street maps).

FIGUR 11. Översiktskarta, Trafikplats 
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street maps). 
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NY KORSNING PÅ MALMÖVÄGEN

I samband med utbyggnad av logistikområdet behöver en ny 
korsningspunkt införas på Malmövägen. För att säkerställa att trafiken 
genom korsningen och för den regionala fordonstrafiken på Malmövägen 
får en fortsatt god framkomlighet utförs kapacitetsberäkningar. Korsningen 
utformas som en trevägskorsning i etapp 1 och som en cirkulationsplats i 
etapp 2. 

TABELL 7.  Kapacitetsberäkning i ny korsning på Malmövägen - väjningsplikt ny lokalgata

ETAPP 1 - TREVÄGSKORSNING ETAPP 2 - CPL

BELASTNINGSGRAD

MALMÖVÄGEN SÖDER 0,09 0,20

NY LOKALGATA ÖSTER 0,13 0,12

MALMÖVÄGEN NORR 0,25 0,44

NY LOKALGATA VÄSTER   - 0,22

KÖLÄNGD I ANTAL BILAR < 1 < 1

ANDEL FÖRDRÖJDA FORDON 
PGA TRAFIKFLÖDE

10 % 30 %

ANDEL FÖRDRÖJDA FORDON 
PGA UTFORMNING

30 % 70 %

FÖRDRÖJNING SEK/FORDON 0-7 S 7-9 S

ANDEL FORDON SOM STANNAR 3 % 3 %

SLUTSATS TRAFIKANALYS OCH KAPACITETSBERÄKNINGAR

Enligt genomförda beräkningar kommer befintlig cirkulationsplats på 
Malmövägen/Svedbergsgatan att fungera bra även efter utbyggnad av 
etapp 1 och 2. Det är endast trafiken från Ji-te gatan som kommer påverkas 
nämnbart, dock blir belastningsgraden fortfarande låg och köbildningen 
kan i värsta fall växa till maximalt två fordon vilket endast sker vid 
maxtimmen 90-percentilen, tidsfördröjning blir minde än elva sekunder. 
Tidsfördröjningen beror främst på utformningen av korsningen d.v.s. den 
påverkas endast marginellt av det utökade trafikflödet. 

Enligt genomförda beräkningar kommer befintliga korsningar vid 
trafikplats Nyvång, öster och väster om E4:an att fungera bra även efter 
utbyggnad av etapp 1 och 2. Det är främst trafiken från Svedbergsgatan 
öster om E4:an och avfarterna som påverkas nämnbart. Belastningsgraden 
blir emellertid fortfarande låg och köbildningen blir som störst ett 
fordon med en tidsfördröjning på mindre än 13 sekunder. Köbildningen 
på avfarten från norr d.v.s. i samband med korsningen på den västra 
sidan kan i värsta fall växa till maximalt tre fordon vilket endast sker 
vid maxtimmen 90-percentilen. Tre lastbilar i kö bidrar till maximalt 
75 meters kö, avfartsrampen är 200 meter (utrymme för åtta köande 
24-meters lastbilar) och risken för köbildning ut på motorvägen är således 
låg. Tidsfördröjningen ökar marginellt i takt med utökade trafikflöden. 
Avståndet mellan korsningarna är 100 meter d.v.s. det finns utrymme för 
maximalt fyra köande lastbilar. Sammanfattningsvis har befintlig trafikplats 
Nyvång har gott om utrymme för utökade trafikflöden. 

Enligt genomförda beräkningar kommer den nya korsningen på 
Malmövägen kunna utformas som en enkel trevägskorsning i etapp 1, med 
väjningsplikt från lokalgatan som kopplar till logistikområdet. Alternativt 
1 kan anslutande lokalgata utformas med stopplikt för att skapa en 
korsning med bättre trafiksäkerhet. I etapp 2 bör korsningen byggas om 
till en cirkulationsplats för att skapa en korsning med god trafiksäkerhet. 
Korsningen bör utformas med endast 1 körfält i vardera riktning samt 

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
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FIGUR 12. Översiktskarta, ny korsning  
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maps). 
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förses med övergångsställen för fotgängare och cykelpassage för cyklister 
söder och öster om korsningen (på samma sida som gång- och cykelbana 
införs, se avsnitt Trafikförslag och gestaltning). Det är främst trafiken från 
Malmövägen norr som påverkas nämnbart, dock blir belastningsgraden 
fortfarande låg och köbildningen blir som störst ett fordon utan någon 
nämnbar tidsfördröjning.

Trafikförslag och gestaltning
ÖVERGRIPANDE STRUKTUR

Den övergripande strukturen inom logistikområdet blir att verksamheternas 
alstrade trafik samlas på uppsamlingsgator i öst för etapp 1 och i väst 
för etapp 2. Uppsamlingsgatornas trafik kopplas till Malmövägen i en 
gemensam korsning. Korsningen byggs ut succesivt inom etapp 1 som en 
trevägskorsning och i etapp 2 som en cirkulationsplats. Utöver Malmövägen 
och uppsamlingsgatorna byggs ett gång- och cykelnät ut längs med gatorna 
samt vidare på separat gång- och cykelväg inom rekreationsområdet, vilken 
i sin förlängning även ska knytas samman med Söderåsen. Befintlig järnväg i 
södra Åstorp byggs ut succesivt i samband med etapp 1 och 2 och möjliggör 
för hållbara transporter av gods. Var järnvägen kommer att placeras är i 
dagsskedet mycket osäkert på bilden anges endast en schematisk sträcka.
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FIGUR 13. Skiss på Malmövägen och de nya uppsamlingsgatorna efter full utbyggnad.
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FIGUR 15.  Sektion på separerad gång- och cykelväg inom rekreationsområdet, 3 meter bred.

Malmövägen är idag bred med en körbana på 6,5-7,5 meter inom etapp 1 
ingår införande av en planteringszon med trädrad på den östra sidan om 
gatan. Inom etapp 2 ingår införande av planteringszon med trädrad på den 
västra sidan samt införande av en dubbelriktad gång- och cykelbana som 
kopplas samman med gc-banorna på uppsamlingsgatorna. Införande av 
gc-banan bidrar till att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna 
som färdas till/från logistikområdena och trafikanter som färdas mellan 
Hyllinge, Bjuv och Åstorp. En framtida cykelkoppling blir viktigt för en 
fortsatt regional utveckling för såväl pendlande cyklister som cykling i 
rekreativt syfte. 

FIGUR 14. Sektion på ny lokalgata med 7 meters bred körbana och 2 meters planteringszon samt en 
dubbelriktad gång- och cykelbana på 3 meter.

FIGUR 17. Sektion på Malmövägen med 7 meters bred körbana, planteringszon och en dubbelriktad gång- 
och cykelbana på 3 meter på den västra sidan enligt etapp 2.

FIGUR 16.  Sektion på Malmövägen med 7 meters bred körbana och  planteringszon på östra sidan enligt 
etapp 1.

SEKTIONER 

Uppsamlingsgatornas funktion är att samla upp det totala trafikflödet till/
från verksamheterna och leda trafiken ut på Malmövägen i en samlad 
korsningspunkt d.v.s. inga ny in-/utfarter planeras direkt mot Malmövägen. 
Gatan utformas med en körbana på 7 meter med en separerad dubbelriktad 
gång- och cykelbana på 3 meter norr om gatorna. Mellan körbanan och 
gång- och cykelbanan införs en trädallé som anknyter till landsbygden 
äldre alléer och skapar separation mellan tunga fordon och oskyddade 
trafikanter. Trädallén kan samtidigt som den bidrar till en grönare miljö 
avlasta dagvattenhanteringen då planteringen kan sänkas och möjliggöra 
att dagvattnet fördröjs eller infiltreras. Gatan avslutas med en vändplats för 
biltrafiken och en fortsatt separerad gång- och cykelbanan som leder ut i 
rekreationsområdet. 
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FIGUR 18. Tabellen visar Trafikverkets kriterier på utformning 
av korsningar mellan allmänna vägar vid olika hastigheter. För 
Malmövägen gäller cirkulationsplats alternativt två eparerade 
trevägskorsningar då trfaikplödena på uppsamlingsgatorna 
är för stora för att en fyrvägskorsning ska fungera se Figur 14 
och 15. 

FIGUR 22. Skiss på fyrvägskorsningen mellan Malmövägen och uppsamlingsgatorna etapp 2

63

Ottosminnes väg

GÅNG- OCH CYKELBANA

49

63
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GÅNG- OCH CYKELBANA

FIGUR 21. Skiss på trevägskorsningen mellan Malmövägen och uppsamlingsgatan etapp 1

FIGUR 19. Diagrammet ovan visar Trafikverkets 
säkerhetsklassning på trevägskorsningar på det allmänna 
trafiknätet som visar att två trevägskorsning på Malmövägen 
fungerar så länge trafikflödena på lokalgatorna understiger 2800 
f/d (beräknade till cirka 1350 f/d och 2200 f/d) och Malmövägen 
understiger 3750 f/d (3180 f/d enligt mätningar 2019).

FIGUR 20.  Diagrammet ovan visar Trafikverkets 
säkerhetsklassning på fyrvägskorsningar på det allmänna 
trafiknätet som visar att en fyrvägskorsning på Malmövägen 
inte skulle fungera i maxscenariot då trafikflödena överstiger  
inte skulle fungera i  då trafikflödena på lokalgatorna överstiger 
ca 1700 f/d, men ok om de understider 1600 fordon/dygn.

KORSNINGSPUNKTER

Malmövägen är en viktig axel genom området som delar upp etapp 
1 och etapp 2 samtidigt som den samlar trafikflödena. Korsningen 
mellan Malmövägen och de nya uppsamlingsgatorna utformas som en 
trevägskorsning i etapp 1 och som en cirkulationsplats i etapp 2. Orsaken 
till att en cirkulationsplats bör införas är för att säkerställa god trafiksäkerhet 
(kapacitetsmässigt hade det räckt att införa en fyrvägskorsning med 
väjningsplikt alt stopplikt). Enligt Trafikverket ska korsningar med trafikflöden 
likt Malmövägen och uppsamlingsgatorna utformas med cirkulationsplats då 
skyltad hastighet > 70km/h alternativt två separerade trevägskorsningar.  



16

SWECO / rapport slutversion

GÅNG- OCH CYKELPASSAGE

I samband med etapp 2 och införande av gång- och cykelbana längs 
med Malmövägen införs en gång- och cykelpassage i södra delen av 
logistikområdet som skapas knyter samman gc-banan i de sydöstra 
och sydvästra delarna samt att denna även knyts samman till 
rekreationsområdet och i framtiden även till Söderåsen. Passagen utformas 
i plan, för att trafiksäkra passagen utformas den med en refug som 
möjliggör för de oskyddade trafikanterna att ta passagen i två steg.  

11
7

FIGUR 24. Skiss på gång- och cykelpassagen 

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
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Slutsats och åtgärdsanalys 
Trafikplats Nyvång har idag en robust utformning med hög kapacitet som 
klarar av en fortsatt trafikökning såväl etapp 1 som etapp 2. Enligt utförda 
beräkningar behöver korsningen inte byggas om pga logistikområdet utan 
befintlig utformning föreslås behållas. 

Cirkulationsplats Malmövägen/Svedbergsgatan har idag en robust 
utformning med goda svängradier, tillräckliga siktlinjer i förhållande till 
hastigheten och en hög kapacitet. Befintlig fördröjning beror i främsta hand 
på korsningens utformning och inte trafikflödena, vilket endast påverkas 
marginellt av utökade trafikflöden. Enligt utförda beräkningar behöver 
korsningen inte byggas om pga logistikområdet utan befintlig utformning 
föreslås behållas. 

Korsningarna mellan Malmövägen och de nya uppsamlingsgatorna 
föreslås utformas som en trevägskorsning i etapp 1 och cirkulationsplatsi 
etapp 2. Cirkulationsplatsen utformas likt befintlig cirkulationsplats 
Malmövägen/Svedbergsgatan d.v.s. med goda svängradier och siktlinjer. 
Enligt utförda beräkningar kommer kapaciteten bli hög i korsningen i 
såväl etapp 1 som etapp 2 samtidigt som korsningen blir trafiksäker då 
en cirkulationsplats leder till att samtliga fordon sänker hastigheten 
(fördröjning pga utformningen). I samband med korsningen skapas gång- 
och cykelpassager i nord/sydlig riktning på den västra sidan och i öst/
västlig riktning på den norra sidan. 

Gång- och cykelpassagen över södra delen av Malmövägen bidrar till 
att skapa ett sammanhängande regionalt gång- och cykelnät för såväl 
pendlande cyklister som cyklande i rekreativt syfte. 
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Emma Ringsbo 
Mark- och exploateringsingenjör 
042 – 640 65  
emma.ringsbo@astorp.se  
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Försäljning av del av Broby 4:32 och 57:1 
Dnr KSFD 2020/7 
 
Sammanfattning 
Seafrigo har anmält intresse av att etablera sig på Södra industriområdet. 
Catena har anmält intresse av att köpa mark och sedan uppföra en 
anläggning som Seafrigo hyr. Köpeavtal är upprättat. 
 
Förslag till beslut 
Att fullmäktige ger undertecknad i uppdrag att genomföra försäljning enligt 
bifogat köpeavtal.  
 
Beslutsunderlag 
Översiktlig karta 
Köpeavtal 
 
Ärendet 
Västra delen av Södra industriområdet är detaljplanelagt sedan 2013 och 
medger byggnader för verksamhet med en maxhöjd på 16 meter. 
Industriväg byggs i nuläget vilket möjliggör åtkomst till marken och därmed 
försäljning. 
 
Seafrigo har anmält intresse av att etablera sig i Åstorp, se ”Översiktlig 
karta”. Det är ett globalt privatägt företag som grundades 1976. De har 
bland annat kyllager i Helsingborg och planerar nu att uppföra en liknande 
anläggning där det beräknas arbeta 30 personer. 
 
Seafrigo Nordic kommer att bli hyresgäster och marken planeras att köpas 
av Catena. Företaget äger, förvaltar och utvecklar logistikbyggnader och har 
ett fastighetsbestånd på totalt 1 842,7 tkvm uthyrningsbar yta i Sverige och 
Danmark. 
Samverkan har skett med samhällsbyggnadsförvaltningen och planerad 
verksamhet ryms inom gällande detaljplan och övriga bestämmelser. 
 
Förslaget innebär inga ytterligare kostnader men försäljningen skall täcka 
tidigare kostnader såsom utbyggnad av vägar och inköp av mark mm 
 
Området kommer att bebyggas under 2020 med en beräknad inflytt i början 
av 2021. 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-04-08 
Version  1 
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Beaktande av barnperspektivet 
☐ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
 
Emma Ringsbo  
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelseförvaltningen, Tekniska kontoret 
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KÖPEAVTAL 
 
Parter 
Åstorps kommun (org. nr 212000-0936) nedan kallad säljaren samt 
Catena Broby AB (559246-1015) nedan kallad köparen. 
 
§ 1. Marköverlåtelse 
Säljaren överlåter till köparen del av Broby 4:32 och 57:1 (se bilaga 1), nedan kallad 
Fastigheten. 
Ca 25 000 kvm. 
 
§ 2. Köpeskilling 
Köparen förvärvar Fastigheten för en överenskommen köpeskilling om totalt ca 5 000 000 
kronor (fyramiljonertrehundratjugotusen kronor) vilket motsvarar 200 kr per kvadratmeter. 
 
Köpeskillingen erläggs kontant på Tillträdesdagen mot kvitterat köpebrev. 
 
§ 3. Tillträdesdag 
Köparen tillträder Fastigheten på tillträdesdagen som är den dag som inträffar fyra veckor 
efter att kommunfullmäktige godkänner avtalet genom beslut som vinner laga kraft. 
 
§ 4. Fastighetsbildning 
Fastigheten ska styckas av från stamfastigheterna. 
 
Kommunen förbinder sig att ansöka om avstyckning i enlighet med detta avtal. Detta avtal får 
läggas till grund för beslut vid lantmäteriförrättning. 
 
Köparen förbinder sig att bekosta fastighetsbildning enligt ovan. 
 
Om fastighetsbildningen ej går att genomföra skall köpet hävas och äganderätten skall återgå 
till säljaren. Erlagd köpeskilling enligt § 2 ska då omgående återbetalas till Köparen. Någon 
ersättning för räntekostnader utgår ej. 
Varken Säljaren eller Köparen har i sådant fall rätt att framställa krav om gottgörelse eller 
skadestånd i någon form gentemot den andra parten. Köparen är inte skyldig att återställa 
Fastigheten på grund av eventuella undersökningar, exploateringsåtgärder, byggnation eller 
andra arbeten, av vad slag vara må, som utförts på Fastigheten efter dagen för undertecknande 
av detta avtal. 
 
§ 5. Arrendeavtal 
Skulle avstyckning/fastighetsbildning enligt § 4  inte komma till stånd skall arrendeavtal 
tecknas där säljaren arrenderar ut Fastigheten i 12 år med marknadsmässig arrendeavgift till 
köparen. 
 



 
 
 

2 
 

 

§ 6. Säljarens garantier 
Säljaren garanterar per Avtalsdagen och per Tillträdesdagen att säljaren äger och har lagfart 
på fastigheten. 
 
§ 7. Fastighetens skick 
Fastigheten överlåtes i befintligt skick.  
 
§ 8. Skatter, avgifter mm 
Skatter och avgifter som utgår för Fastigheten och belöper på tiden f r o m Tillträdesdagen 
bäres av köparen och för tiden dessförinnan av säljaren. 
 
§ 9. Övriga villkor 
Köparen förbinder sig att inom två år från signering av detta avtal bebygga fastigheten. Om så 
ej sker skall köpet hävas och äganderätten skall återgå till säljaren. Någon ersättning för 
räntekostnader utgår ej. 
 
Området skall bebyggas i enlighet med bilaga 2 och 3. 
 
§ 10.  Jordabalken 
I övrigt gäller vad i  4 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om köp av fast egendom. 
 
§ 11. Giltighet 
Detta avtal gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige godkänner avtalet genom 
beslut som vinner laga kraft samt att fastighetsbildning kan genomföras och 
lantmäteriförrättning med förrättningsbeslut vinner laga kraft. 
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Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
FÖR ÅSTORPS KOMMUN: 
 
Åstorp, 2020- 
 
……………………………….  ………………………………. 
Jörgen Wallin, teknisk chef    
   
 
Bevittnas: 
 
 
………………………………..  ……………………………….. 
 
 
 
FÖR KÖPAREN: 
 
Åstorp, 2020- 
 
..............................................…  ………………………………. 
 
 
Bevittnas: 
 
 
.................................................                .................................................. 
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BILAGA 1: FASTIGHETEN 
 

 
 
Kartskiss. Ungefärliga mått.  

 
- Fastigheten, del av Broby 4:32 och 57:1.   
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BILAGA 2: SITUATIONSPLAN 
 
 

 
Utdrag situationsplan 
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BILAGA 3: ILLUSTRATION 
 

 
 

 
Utdrag illustration 

 



Översiktlig karta 

 

Ungefärliga mått 

 

- Köpeavtal upprättat 

Nyvång 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
 

Kf § 73 
 
Införskaffa digital justering av protokoll för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2019/139 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD) och Peter Lindberg (SD) inkom 2019-04-29 med en 
motion gällande utredandet av förutsättningarna för att införa en digital 
justering av sammanträdesprotokoll. Med hänvisning till det stora antal 
protokoll som skrivs under ett år menar motionärerna att det finns fördelar 
med att kunna justera protokollet på distans, exempelvis genom Bank ID.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 att bifalla motionen 
innebärandes att förutsättningarna för att införa digital justering skulle 
utredas. Kommunstyrelseförvaltningen har undersökt vilka möjligheter som 
finns för att kunna påbörja arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-05-06, § 119 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-04 § 54 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare  
Motion från Anton Holmberg (SD) och Peter Lindberg (SD)  
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 152 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 

MECI
Start av ärende
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Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 – 64 129 
Linda.tholen@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Motion (SD) – Införskaffa digital justering av protokoll för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2019/139 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD) och Peter Lindberg (SD) inkom 2019-04-29 med en 
motion gällande utredandet av förutsättningarna för att införa en digital justering 
av sammanträdesprotokoll. Med hänvisning till det stora antal protokoll som 
skrivs under ett år menar motionärerna att det finns fördelar med att kunna justera 
protokollet på distans, exempelvis genom Bank ID.  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 att bifalla motionen innebärandes att 
förutsättningarna för att införa digital justering skulle utredas. 
Kommunstyrelseförvaltningen har undersökt vilka möjligheter som finns för att 
kunna påbörja arbetet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att införa digital justering av protokoll i samband 
med upphandling av nytt ärendehanteringssystem. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 
Motion från Anton Holmberg (SD) och Peter Lindberg (SD) 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 152 
 
Ärendet 
Nuläge 
Trots att samhället har digitaliserats i stor mån under det senaste årtiondet, har 
administrationen kring de politiska organen släpat efter lite. I de flesta kommuner 
sker justering av politiska beslut för hand, så som vid justering av protokoll eller 
ordförandebeslut.  
 
Kommunallagen ställer upp krav på att protokoll ska föras vid ett politiskt 
sammanträde. Detta förs på ordförandes ansvar enligt 5 kap 65 § KL. För att 
intyga att den information som återges i protokollet är korrekt ska beslutet också 
justeras ”på det sätt som fullmäktige har bestämt” (5 kap 69 § KL). Samtliga 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-01-31 
Version  1 
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nämnder har bestämmelser i reglementet som anger att protokollet ska justeras av 
ordförande samt en eller två justeringspersoner. På sammanträdet bestäms tid och 
plats för justering i samråd med nämndsekreterare. Efter sammanträdet skickar 
nämndsekreteraren ett förslag på protokoll till justeringspersonerna som därefter 
kommer till kommunhuset och undertecknar protokollet på den plats och tid som 
har beslutats.  
 
Strategiska förutsättningar för införande 
Enligt kommunens antagna digitaliseringsstrategi framgår att ”Den strategiska 
verksamhetsutvecklingen stöds av digitalisering. Digitala verktyg och processer 
stödjer verksamheten i att uppnå sina mål och att effektivisera 
resursanvändningen”. Inför digitalisering av en process bör det tas hänsyn till 
vilken information som omfattas och utifrån detta ta ställning till hur den ska 
hanteras. Detta gäller inte minst i de fall protokollen innehåller känsliga eller 
sekretessbelagda uppgifter. 
 
Hur kan digital signering införas? 
Information om signeringen måste kunna hanteras på ett riktigt sätt över tid, även 
efter att systemet har avvecklats. För att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning 
behöver arkivperspektivet beaktas redan i uppstartsskedet. 
 
Eftersom signaturen på sammanträdesprotokollen har betydelse utifrån ett formellt 
perspektiv måste det gå att garantera underskriftens värde även framåt. 
Kammarrätten har i en tidigare dom från 2014 angett att kommunallagen inte 
ställer några krav på att bestyrkandet måste ske med penna. En digital signering 
av protokoll är således fullt möjlig utifrån det juridiska perspektivet. 
 
Digital justering av protokoll kan införas på två sätt. Det ena sättet är att 
upphandla en molntjänst som kan erbjuda digitala signaturer för protokoll. Det 
andra alternativet är att integrera en modul i kommunens nuvarande dokument- 
och ärendehanteringssystem, som även kan hantera digitala signaturer av 
protokoll. Fördelen med det andra alternativet är att varken politiker eller 
tjänstemän behöver lära sig att hantera ytterligare ett system. 

Hur kan justeringen ske? 
Det finns kommuner som redan idag håller på att införa, eller har infört, digital 
justering av protokoll. Ett möjligt förfarande är att nämndsekreteraren laddar upp 
filen i en molntjänst och anger vem protokollet ska skickas till. Justeringspersonen 
får därefter en notifikation om att filen inväntar dennes signatur och en länk till en 
ny sida där den förtroendevalda identifierar sig med bank-id. Därefter kan 
justeraren läsa igenom protokollet sida för sida och slutligen godkänna protokollet 
genom signering via bank-id. Justeraren kan också välja att inte justera protokollet 
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och istället lämna en kommentar som skickas till nämndsekreterare. 
Nämndsekreteraren kan därefter rätta i protokollet och sen skicka ut det ånyo för 
justering. När protokollet har justerats av samtliga personer får nämndsekreteraren 
en notifikation om detta och kan därefter publicera och anslå protokollet på 
hemsidan. 
 
När protokollet har justerats skapas en automatisk signatur längst ner på varje 
protokollsparagraf. På protokollets sista sida skapas ett ”kvitto” för att protokollet 
har blivit justerat. På sidan står det också vem som har justerat protokollet och hur 
de har identifierat sig.  
 
Enligt lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer kan en elektronisk 
underskrift likställas med en skriftlig namnteckning. För att signaturen ska 
betraktas som en avancerad elektronisk signatur ska: 1) signaturen vara knuten 
uteslutande till en undertecknare, 2) denne ska vara möjlig att identifiera 3) 
signaturen ska skapas med hjälpmedel som enbart undertecknaren kontrollerar 
samt 4) vara knuten till annan elektronisk data på ett sådant sätt att förvanskningar 
av dessa data kan upptäckas. En kvalificerad elektronisk signatur baseras på ett 
kvalificerat certifikat som är skapad av en säker anordning för 
signaturframställning. En e-legitimation är en form av kvalificerad elektronisk 
signatur.  
 
När en förtroendevald justerar protokollet intygar denne att protokollet stämmer 
överens med vad som hände på sammanträdet, vilket gör det viktigt att säkerställa 
att den elektroniska signaturen kommer från rätt person och att innehållet inte har 
ändrats. Kraven på identifiering är höga, vilket gör att andra identifieringsmetoder 
än bank-id, så som engångskoder, underskrift via ”touch-pad” eller identifiering 
via SMS, är utesluten.  
 
Analys av förslaget 
Den största fördelen med digital justering är att den förtroendevalda inte behöver 
ta sig till kommunhuset, eller annan plats där justeringen ska ske, utan kan justera 
protokollet hemifrån eller från sin arbetsplats. Möjligheten att justera protokollet 
på distans kan också leda till att de förtroendevalda kan kombinera sitt uppdrag 
med arbete, fritid och familj. Det medför också att protokoll inte behöver bli 
liggandes i flera dagar i väntan på justering. Om tiden innan protokollet justeras 
kortas ner, ges medborgarna möjlighet att ta del av beslut närmare inpå det 
politiska organets sammanträden. En digital justering förenklar även 
administrationen för såväl tjänstemän som för politiker. Beslut som är av 
brådskande karaktär måste ofta justeras omedelbart och i dagsläget brukar 
justerarna stanna kvar efter sammanträdet för att skriva under beslutet. Detta sätter 
stor press på nämndsekreterarna att skriva klart protokollet på mycket kort tid, 
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vilket kan vara utmanande i det fall det har lämnats många yrkanden som ska 
sammanställas. Dessutom ges ordförande och justeringspersonerna ingen 
möjlighet att läsa igenom protokollet innan justeringen. För de förtroendevaldas 
del ger en omedelbar justering en mindre möjlighet att hinna lämna in en skriftlig 
reservation eller protokollsanteckning. Om dokumentet istället justeras digitalt, 
kan justeringstiden flyttas fram några timmar, vilket gör att sekreteraren kan 
skriva protokollet i lugn och ro och att den förtroendevalda kan läsa igenom och 
signera protokollet på distans.  
 
Att tänka på vid digital justering 
I vissa typer av ärenden kan inte det politiska organet själv fatta ett slutligt beslut 
utan detta måste fastställas av andra organ, exempelvis domstolar. Detta är ofta 
fallet inom socialtjänsten vid olika typer av omhändertaganden eller ansökningar. 
Även inom bygg- och miljöområdet förekommer ärenden om viten, där domstolen 
ska fastställa beslutet. Det är i nuläget oklart hur domstolar ställer sig till 
giltigheten för beslut där justeringen inte har skett genom namnteckning i 
anslutning till protokollsparagrafen.  
 
I dataskyddsförordningen (GDPR) finns regler om personuppgiftsbehandling och 
åtgärder när personuppgifter ska behandlas av flera personuppgiftsansvariga. I det 
fall protokollet laddas upp i en molntjänst, lämnar personuppgifterna 
kommungränsen och det behövs då avtal med den personuppgiftsansvariga för 
företaget som tillhandahåller programmet för digital justering. I det fall 
protokollet innehåller sekretessuppgifter, ställs ännu hårdare krav på systemet. 
Om fullmäktige beslutar att införa digital justering, bör nämnder som hanterar 
sekretessbelagda uppgifter, även fortsättningsvis justera dessa beslut för hand tills 
att ett bättre system finns att tillgå. 
 
Protokollet förs på ordförandes ansvar. Det innebär att det förslag till protokoll 
som läggs fram för justerarna är ordförandes mening av vilka beslut som fattades 
på sammanträdet. Justerarna kan ha en avvikande mening kring innehållet i 
protokollet, exempelvis att protokollet återger fel beslut. Det allra enklaste i en 
sådan situation är att ordförande och justerarna kommer överens om hur 
protokollet ska utformas men om detta inte går har justeraren rätt att anteckna en 
avvikande mening i protokollet. Detta förfarande kan vara svårt om protokollet 
justeras digitalt, eftersom de flesta system är inställda på att inga ändringar kan 
göras efter att sekreteraren skickat ut protokollet. Detta är av säkerhetsskäl. Skulle 
en sådan situation uppkomma, finns det dock möjlighet att den aktuella paragrafen 
justeras för hand.  
 
Dessutom finns en risk för att protokollet måste justeras flera gånger, i det fall den 
sista justeraren har förslag på ändringar. Det läggs då ett mycket stort ansvar på 
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sekreteraren att få tag på övriga justeringspersoner och ordförande innan 
justeringstiden går ut. I dagsläget mailas protokollet ofta ut till berörda innan 
justeringen och dessa ges då möjlighet att inkomma med synpunkter. Detta skulle 
kunna göras även fortsättningsvis och på så sätt minska risken för ovanstående 
scenario. Det blir ändock en tvåstegsprocess att den förtroendevalde först 
godkänner protokollet informellt via mail och sen formellt i systemet. 
 
Finansiering 
I gällande arvodesreglemente utgår ersättning för protokollsjustering ”då särskild 
plats och tid bestämts härför”. Det är oklart om arvodet avser tiden det tar att 
justera samt restid till och från justeringsplats, eller om den förtroendevalda får 
ersättning för det ansvar denne har när protokollet justeras. Detta är närmast en 
fråga som politiken får ta ställning till. I det förstnämnda fallet innebär förslaget 
en besparing, då arvode för justering inte utbetalas.  
 
Sammanträdesprotokollet skrivs idag ut på arkivbeständigt papper, enligt 
Riksarkivets föreskrifter. Dessa papper är avsedda för information som ska 
bevaras under en längre tid, vilket sammanträdesprotokoll ska. 
Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om att ingå i projektet ”SkånE-
arkiv”, vars mål är att digitalisera arkiven. Om signeringen av protokoll sker 
digitalt, kan protokollen även sparas enbart i digital form. Eftersom 
arkivbeständiga papper inte behövs i ett sådant fall, kan det innebära en besparing.  
 
Beslutet väntas att kunna verkställas i samband med en eventuell upphandling av 
nytt verksamhetssystem inför kommande mandatperiod.  
 
 
Linda Tholén 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
 

Kf § 74 
 
Årsredovisning 2019 – Kommunalförbundet Medelpunkten 
Dnr KSFD 2020/155 
 
Sammanfattning 
Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004 och är ansvarig för 
medlemskommunernas hjälpmedelsförsörjning. Åstorps kommun har 
mottagit årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten 
tillsammans med PwC:s granskning av årsredovisningen och 
revisionsberättelse. Direktionen för Medelpunkten har godkänt 
årsredovisningen och sänt över den till medlemskommunerna.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-05-06, § 108 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-04-23 
Årsredovisning kommunalförbundet Medelpunkten 2019 
Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2019 Kommunalförbundet 
Medelpunkten 
Revisionsberättelse år 2019 
Protokoll från direktionen 2020-03-21 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras: 
Akten 
Kommunalförbundet Medelpunkten 

MECI
Start av ärende
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2020-04-23 
Tjänsteskrivelse 

Diarienummer 
Dnr KSFD 2020/155   

 Kommunfullmäktige 
 
Bokslut för kommunalförbundet AV Media Skåne 2019 
Dnr (KSFD) 2020/155 
 
Sammanfattning 
Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004 och är ansvarig för 
medlemskommunernas hjälpmedelsförsörjning. Åstorps kommun har mottagit 
årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten tillsammans med PwC:s 
granskning av årsredovisningen och revisionsberättelse. Direktionen för Medelpunkten 
har godkänt årsredovisningen och sänt över den till medlemskommunerna.   
 
Förslag till beslut 
Att årsredovisning för år 2019 godkänns. 
Att direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-04-23 
Årsredovisning kommunalförbundet Medelpunkten 2019 
Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2019 Kommunalförbundet Medelpunkten 
Revisionsberättelse år 2019 
Protokoll från direktionen 2020-03-21 
 
Ärendet 
PwC har i sin granskning lyft upp att verksamhetsmålen endast är delvis uppfyllda. Både 
PwC och de förtroendevalda revisorerna har bedömt att räkenskaperna i allt väsentligt 
vara rättvisande och utifrån sin granskning tillstyrkt ovan beslutsförslag. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Genom god hushållning med skattemedel. 
 
Expedieras till
Kommunalförbundet AV Media Skåne 
 
Merih Özbalci 
Administrativ chef 
042 640 13  
merih.ozbalci@astorp.se 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
 

Kf § 75 
 
Bokslut för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2019 
Dnr KSFD 2020/121 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Kommunalförbundet Av Media Skåne har överlämnat 
bokslut och verksamhetsberättelse för år 2019 samt revisionsberättelsen till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att dessa 
beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-05-06, § 109 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-15 § 90 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-04-06 
Hemställan om ansvarsfrihet med tillhörande bilagor 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras: 
Akten 
Kommunalförbundet AV Media Skåne 

MECI
Start av ärende
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Administrativa enheten 
 

 

 

Merih Özbalci 
Administrativ chef 
042 – 640 13 
merih.özbalci@astorp.se 
 

Kommunfullmäktige 
 
Bokslut för Kommunförbundet AV Media Skåne 2019 
Dnr KSFD 2020/121 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Kommunalförbundet Av Media Skåne har överlämnat bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2019 samt revisionsberättelsen till respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för 
det gångna verksamhetsåret. 
 
Förslag till beslut 
Årsredovisning 2019 för AV Media Skåne godkänns. 
Bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-04-06 
Hemställan om ansvarsfrihet med tillhörande bilagor 
 
Ärendet 
Vid tidigare års granskning riktade inte revisorerna någon anmärkning men 
kommenterade att det behövs ta fram indikatorer och att balanskravet inte bedömdes 
uppfyllas. I årets granskning har verksamhetsmålen ansetts uppfyllda och det står även att 
föregående års negativa balanskravsresultat har återställts i sin helhet 2019-12-31. 
Revisorerna har bedömt att årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed och 
att årets balanskrav är uppfyllt. Med anledning av det har revisorerna tillstyrkt att 
medlemskommunernas kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Verksamheten som tillhandahåller digitala läromedel har granskats. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
Merih Özbalci 
 
Expedieras till: Akten, Kommunstyrelseförvaltningen, AV Media Skåne 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-04-06 
Version  1 
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Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019

Thomas Hallberg Sara Kristiansson
Auktoriserad revisor | Certifierad kommunal yrkesrevisor Revisor
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Inledning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat
Kommunalförbundet AV Media Skånes årsbokslut och årsredovisning
per 2019-12-31.
Syftet med granskningen är att bedöma om de av direktionen antagna
finansiella målen uppnåtts, bedöma om verksamheten drivits så att
direktionens beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk
hushållning för verksamheterna uppnåtts, bedöma om balanskravet har
uppnåtts samt bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt god
sed för kommunal verksamhet och därmed ger en rättvisande bild över
resultat och ställning
Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande
bedömningar.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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Metod och avgränsningar

Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende
risk, kontrollrisk och revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av
erforderliga granskningsinsatser såväl vad avser art som omfattning.

Granskningen bygger huvudsakligen på intervjuer samt genomgång och
avstämning av balansräkningens väsentligaste poster samt analytisk
granskning av väsentliga förändringar i balansräkningen jämfört med
föregående årsbokslut och delårsbokslut samt helårsprognos.
Uppföljning har gjorts av processen för framtagandet av bokslutet.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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Lag om kommunal bokföring och
redovisning (2018:597)
► Riksdagen har beslutat om en ny lag om kommunal bokföring och

redovisning.
► Syftet med utredningen var att komma med förslag på en mer

rättvisande redovisning, ökad insyn och ökad jämförbarhet.
► Lagen innebär att kommunernas årsredovisning får fler delar.
► Den nya kommunala redovisningslagen medför vissa förändrade

värderingsregler:
► Exempelvis ska huvudregeln vara att finansiella instrument som

innehas för att ge avkastning eller värdestegring ska värderas till
verkligt värde.

► Balanskravsutredningen utökas. Orealiserade vinster i värdepapper
ska inte beaktas vid beräkning av årets resultat.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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Rättvisande räkenskaper

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019

Bokslutsprocessen
Årsbokslutet var inte komplett vid granskningstidpunkten och det finns
fortfarande förbättringspotential med att få fram en slutlig
årsredovisning. Årsbokslutet upprättas av Kommunförbundet Skåne och
årsredovisningen upprättas delvis tillsammans med förbundet.

Redovisningsprinciper mm
En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är
rättvisande räkenskaper. Årsbokslutet skall upprättas enligt god
kommunal redovisningssed, vilket medför krav på bokslutsprocessen
bland annat vad gäller periodiseringsprinciper och ny redovisningslag-
stiftning samt nya rekommendationer från (RKR) Rådet för kommunal
redovisning.
Nedan redogörs för de väsentliga noteringar som gjorts i granskningen
av resultat- och balansräkningen. Inga väsentliga noteringar har
framkommit under revisionen.



Page 6

Resultat för 2019 jämfört med föregående år

► Årets resultat i förhållande till föregående års justerade resultat är 334tkr
lägre.

► Omsättningen ligger 544tkr lägre 2019 eftersom förbundet upphörde med
försäljning och upphandlingsdelar av IT från juni 2018. Sedan har
verksamhetens kostnader minskat i motsvarande omfattning. F.å låg det en
uppsägningslön på ca 0,5 mnkr som inte finns detta år.

► Finansiella poster har försämrats i förhållande till föregående år med
771tkr, vilket beror på orealiserad värdeförändring på kapitalplaceringar. I
det justerade resultatet från f.å, som jämförelsetal förändrats, blev det en
värdeökning med 779tkr.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019

INFOGA BILD

Beloppp i tkr

Utfall i år
Utfall f år

justerat Utfall f år Förändring
Verksamhetens intäkter 10874 11418 11418 -544
Verksamhetens kostnader -10618 -11599 -11599 981
Verksamhetens nettokostnader 256 -181 -181 437
Finansiella poster 8 779 0 -771
Årets resultat 264 598 -181 -334
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God redovisningssed

► Immateriella tillgångar
► Fr o m 2017 redovisar förbundet filmlicenser som en immateriell tillgång.

Tidigare redovisades dessa som en kostnad direkt i resultaträkningen.
Tillgångarna skrivs av under nyttjandeperioden. Ingen förändring har skett
under 2019.

► Kundfordringar
► Bedömning har skett avseende osäkra kundfordringar per 2019-12-31.

Fordringar som äldre än sex månader reserveras som osäkra i sin helhet.
Ingen sådan reservering bedöms nödvändig i årsbokslutet 2019-12-31.

► Kassa och bank
► I balansposten kassa, bank ingår det placeringar i fonder vilket har redo-

visats enligt verkligt värde fr om 2019-01-01 enligt ny redovisningslag-
stiftning. Detta innebär att det finns en orealiserad värdeförändring under
2019 uppgående till 10tkr och vid omräkning av jämförelsetal för samma
period f.å har det skett en värdeförändring om 779tkr i resultaträkningen.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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God redovisningssed forts

► Pensioner
► Pensionsreserv ligger i en pensionsstiftelse. AV Media Skåne har i

årsredovisningen per 2019-12-31 upplyst om en tillgång i
Pensionsstiftelsen på 4 601 260 kr samt en pensionsreserv enligt KPA på 1
580 000 kr. Tillgångsposten är avstämd mot underlag från SKR och
pensionsreserven är avstämd mot underlag från KPA.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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Uppföljning av mål för god ekonomisk
hushållning
Direktionen skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning och
uppföljning av dessa mål skall göras i delårsrapport och i
årsredovisning. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både
finansiella mål samt verksamhetsmål och det är endast av direktionen
fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är
obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut.
Därefter skall revisorerna på basis av kommunalförbundets utvärdering
samt sin granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma
uppfyllelsen av de mål direktionen fastställt. Även kravet på balans
mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat. Avstämning
av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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Bedömning

► AV Media redogör för följande verksamhetsmål:

► AV Media Skåne skall utveckla utbudet av utbildningar i programmering samt vidareutveckla
MakerBox. Målet bedöms vara uppfyllt.

► AV Media Skåne skall vidareutveckla verksamhetsområdet film med utbildningar i hur man
skapar film samt att hur använder man filmen mer pedagogiskt i undervisningen (analys av
film). Målet bedöms vara uppfyllt.

► AV Media Skåne skall öka och utveckla förståelsen för Läshörnan genom att alla 16
kommuner går in i pilotprojekt ”Läshörnan”. Målet bedöms uppfyllas enligt förbundet men det
framgår inte om alla 16 kommuner gått in i projektet.

► AV Media Skåne skall under året skriva om samverkansavtalen med avtalskommuner och
enskilda skolor i syfte att förtydliga skrivningen avseende samverkan. Målet bedöms uppfyllt
eftersom interimsavtal är tecknade.

► AV Media redogör för följande finansiella mål:
► Soliditet ska ej understiga 6 000 000 SEK.
► Likviditet ska ej understiga 2 000 000 SEK.
► Målen bedöms vara uppfyllda.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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Bedömning forts

► AV Media bedömer att målet som säger att verksamheten ska kännetecknas av god ekonomisk
hushållning är uppfyllt. Målet bedöms vara uppfyllt eftersom merparten av verksamhetsmålen är
uppfyllda och båda de finansiella målen är uppfyllda.

► Balanskravet bedöms uppfyllas eftersom ett överskott redovisas och det bedöms inte finnas några
väsentliga justeringsposter att beakta som påverkar balanskravet så att det blir negativt.
Återställning har skett av tidigare års underskott.

► Avstämning av balanskravet görs i årsredovisningen.
► Sammanfattande bedömning

► Efter granskningen av årsredovisningen för 2019 är det revisionens uppfattning
► att årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed
► att årets balanskrav är uppfyllt
► att föregående års negativa balanskravsresultat har återställts i sin helhet 2019-12-31.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
 

Kf § 76 
 
Motion från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans 
Sundström (KD) – Digitalisering av KF-möten 
Dnr KSFD 2019/27 
 
Sammanfattning 
2019-01-28 väcktes en motion av Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) 
och Hans Sundström (KD) om Digitalisering av KF-möten. Motionen 
framför upplevda problem med oklarheter kring ärendegång, talarlista samt 
omröstningar vid fullmäktigemöten. Detta bör man, i motionens mening, ta 
på allvar både ur kostnadsperspektiv och tidsåtgång då det nuvarande 
systemet uppfattas som osäkert och ineffektivt. 
För att effektivisera voteringsprocessen föreslår motionen att 
Kommunstyrelsen ska utvärdera inköp av digitalt voteringssystem. I 
motionen framgår följande att-sats: 
Att ärendet att utvärdera ett inköp av digitalt voteringssystem lyfts till KS 
för att vidare beredas. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-05-06, § 54 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-03-04, § 65 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 33 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-02-10 
Motion från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L), Hans Sundström 
(KD), 2019-01-28 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras: 
Akten 

MECI
Start av ärende
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Amer Lukac  
Nämndsekreterare 
042 – 640 92 
Amer.lukac@astorp.se  
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Motion (M,L,KD) - Digitalisering av KF-möten 
Dnr KSFD 2019/27 
 
Sammanfattning 
2019-01-28 väcktes en motion av Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) 
och Hans Sundström (KD) om Digitalisering av KF-möten. Motionen 
framför upplevda problem med oklarheter kring ärendegång, talarlista samt 
omröstningar vid fullmäktigemöten. Detta bör man, i motionens mening, ta 
på allvar både ur kostnadsperspektiv och tidsåtgång då det nuvarande 
systemet uppfattas som osäkert och ineffektivt. 
För att effektivisera voteringsprocessen föreslår motionen att 
Kommunstyrelsen ska utvärdera inköp av digitalt voteringssystem. I 
motionen framgår följande att-sats: 
Att ärendet att utvärdera ett inköp av digitalt voteringssystem lyfts till KS 
för att vidare beredas. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[X] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

påverka barn 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2019-04-10 
Motion från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L), Hans Sundström 
(KD), 2019-01-28 
 
Ärendet 
Arbetet med digitalisering av ärendehanteringen är igång. Kommunens 
centrala administrativa enhet har beställt in bl.a. nya surfplattor som är 
kompatibla med det ärendehanteringssystem som finns i kommunen. 
Till detta system har även möteshanteringen Meetings Plus, som idag 
används av bl.a. Stockholms stad, köpts in. Med anledning av att kommunen 
har gått över till digitala kallelser, finns det en lämplig koppling till att se 
över vad ett voteringssystem, en digital talarlista – där man själv anmäler sig 
och/eller tar bort sig på listan – kostar.  
 
Vad gäller tidsaspekten som påpekas i motionen så anses denna vara 
försumbar. Kortare möten leder självfallet till en mindre arvodeskostnad 
men mötestiden är i vår bedömning till större del beroende av 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-02-10 
Version  3 
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handläggningen av ärendet, t.ex. anföranden, diskussioner, mer än vad det är 
på grund av voteringsprocessen. 
Voteringen i sig går snabbt att genomföra. 2018 års fullmäktigeprotokoll 
visar på ca knappt 30 voteringar, om man räknar bort de voteringar som rör 
val. Val eller anställningar ska enligt lag (5 kap. 54 § KL), vid omröstning, 
hanteras som sluten omröstning och som inte varit annorlunda om 
voteringarna över lag varit digitaliserade. Vid proportionellt valsätt ska det 
finnas valsedlar (4 §, lag om proportionellt valsätt) och valet ska ske med 
slutna valsedlar. Det finns även en kontrollfunktion inbyggd i detta, 
nämligen att utsedda justeringspersoner ska kunna kontrollera att valet gått 
rätt till.  
 
Normalt sätt handläggs alla beslut genom acklamation och för att det ska bli 
en formell voteringsprocess så krävs det att en ledamot eller tjänstgörande 
ersättare ska begära det. Skulle alla beslut fattas via votering, även om den 
är digital, så är frågan om det skulle innebära en reell besparing för 
fullmäktige. 
 
Uppropen skulle kunna vara digitaliserade men det finns ett syfte med att ha 
uppropen för åhörarnas skull. Det ger möjlighet för åhörarna att se vilka som 
tjänstgör och vem den folkvalde är. 
 
I sin helhet ställer sig den centrala administrationen positiv till att införa 
flera digitala arbetssätt i möteshantering både ur en tids- och miljöaspekt. 
Kallelserna som skickas ut kostar mycket pengar att trycka (personal, 
papper, porto etc.) och ur miljöhänsyn så är det inte bra med mängden 
papper som dessutom slängs efter varje sammanträde. 
 
Digitaliseringen ger även större möjlighet för att bifoga fler handlingar då 
detta inte tar extra tid i administrationen och tryck, till skillnad från när 
kallelserna trycks på papper. 
 
Motionens intentioner rör endast digitaliseringen av KF-möten, men det 
finns givetvis fördelar med implementering av liknande system i alla 
kommunens nämnder och utskott, som dessutom har surfplattor (enligt 
beslut 2017-11-22, § 234). I Meetings Plus, som finns på surfplattorna, finns 
ingen digital voteringshantering. 
 
Vad gäller talarlistan anser förvaltningen detta vara den primära fördelen 
med en ev. digitalisering av KF-möten. Det ger alla talare möjlighet att 
själva skriva upp sig på talarlistan och begära replik vid behov. Dagens 
system då man manuellt skrivs upp fungerar tyvärr inte väl. Det kräver att 
andra vice ordförande behöver ha koll på vem som vill skriva upp och ta 
bort sig från talarlistan istället för att fokusera på att bistå ordföranden med 
andra uppgifter. 
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Kostnad (ungefärliga priser) 
För att få en prisbild över vad ett digitalt möteshanteringssystem kostar så 
har vi kontaktat ett antal företag som erbjuder denna lösning och fått 
återkoppling från två stycken. 
Kostnaden för att införa detta genom företag 1 hamnar på 2250 kr/mån och 
en startavgift på 6800. Då ingår en distansutbildning á två timmar för oss 
som kommer att administrera detta.  
I detta ingår: 

• All administration i mötessystemet innan, under och efter 
sammanträdet baseras på behörigheter. 

• Dela ut digitala handlingar i vilka deltagarna kan markera, anteckna, 
göra understrykningar mm. 

• Närvaroregistrering så att ledamöter och ersättare själva kan 
registrera sin närvaro vid ankomsten till sammanträdet samt rutiner 
för tjänstgörande ersättare, avregistrering etc. 

• Funktion för inläsning av mötets dagordning. Ärenden kan läggas 
till, tas bort och ordningsföljden kan ändras manuellt. 

• Voteringsmodul som klarar av att genomföra flera voteringar i 
samma ärende. 

• Talarlistor med differentierade tider för olika talartyper som t.ex. 
anförande, inlägg och replik. Deltagaren kan själv anmäla sig och få 
en automatisk placering i talarlistan. 

• Visningsytor för storbildsskärmar, export till webbsändningssystem 
mm. 

• Automatiska rapporter som bl.a. visar deltagarnas närvaro, resultat 
och deltagande vid voteringar samt övergripande mötesrapport. 

 
Kostnaden för att införa det genom företag 2 hamnar på 3790 kr/mån, där 
startavgiften ligger på 2900 kr och utbildningskostnad på 9 900kr. 
Företag två erbjuder även webbsändning för ytterligare 2 900 kr/mån. 
Hos företag 2 ingår: 

• Quickchannel meeting – voteringssystem 
• Boka och förbereda ett möte 
• Närvaro 
• Debatt 
• Votering 
• Ange jäv, yrkande, reservation, 
• Statistik och rapporter 
Nackdelen med detta är att system inte kan användas under samma tid 
på olika nämnder. Vilket innebär att ett möte måste avslutas innan ett 
annat kan använda sig av detta system. 

Beslutas det att gå vidare med att köpa in systemen behöver en närmare 
kontakt med företagen tas för att se hur detta skulle implementeras i Åstorps 
kommuns kommunfullmäktige, styrelse och nämnder, samt hur detta kan 
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sammankopplas med de system som användas idag, därför är kostnaderna 
ovan att ses som ungefärliga priser. Oavsett om kommunfullmäktige 
beslutar att införa någon av lösningarna så tillkommer en 
upplärningstid/kostnad som behöver göras i (ev. samtliga nämnder och) 
kommunfullmäktige.  
 
Administrativa enheten avser att upphandla ärendehanteringssystem inför 
kommande mandatperiod, och anser att införandet av ev. nytt 
voteringssystem med olika funktioner inte bör inköpas förrän detta är 
genomfört. Dels för att detta kommer kräva utbildningsinsatser, men även 
dels för att förhoppningen är att kunna få ett voteringssystem som är 
kompatibelt med ärendehanteringssystemet för att undvika att behöva ha 
flertalet parallella system som försvårar för användaren.  
Parallella system kan bl.a. kräva att det behöver finnas ytterligare en person 
som administrerar vid mötet då sekreteraren behöver fokusera på 
protokollet. 
 
Att-satser 
Motionens att-sats, att kommunfullmäktige ska lyfta ett ärende i 
Kommunstyrelsen för att beredas och för att utvärdera ett inköp av digitalt 
voteringssystem. Eftersom motionen väckts i fullmäktige ska frågan avgöras 
där. Dessutom framgår det inte av motionen att kommunen ska köpa in ett 
digitalt voteringssystem. Fullmäktige kan däremot ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att se över ett inköp av ett eventuellt digitalt voteringssystem. 
 
 
 
Amer Lukac 
Nämndsekreterare 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
 

Kf § 77 
 
Motion från Peter Lindberg (SD) m.fl. om hälsningspolicy 
Dnr KSFD 2019/99 
 
Sammanfattning 
Motion från Peter Lindberg (SD), Rolf Lundqvist (SD), Richard Mattsson 
(SD), Anton Holmberg (SD), Anna-Lena Olsson (SD), Glenn Edman (SD)    
Harri Rosqvist (SD) och Nikki Arvidsson (SD) inkom 2019-03-25. I Sverige 
är det kutym att män och kvinnor hälsar genom handhälsning förutsatt att 
man inte är smutsig om händerna eller sjuk. På senare tid har det 
framkommit i en hel del fall att det finns både män och kvinnor som av 
religiösa skäl inte vill hälsa genom handhälsning. Åstorps kommun är en 
stor arbetsgivare som har många anställda och därför bör kommunen inte ha 
anställda som vägrar handhälsa på motsatta könet av religiösa eller andra 
skäl. Motionärerna yrkar med stöd av ovanstående: 

 Att Åstorps kommun inte anställer personer som av religiösa eller 
kulturella skäl vägrar hälsa på motsatta könet genom traditionell 
handhälsning då detta kan upplevas som kränkande och 
diskriminerande. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-05-06, § 120 
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2020-03-19 § 7 
Tjänsteskrivelse från Alexandra Engström, HR-utvecklare 2020-03-04. 
Motion från Peter Lindberg (SD) m.fl. om hälsningspolicy  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras: 
Akten 
 

MECI
Start av ärende
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HR-avdelningen 
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Alexandra Engström 
HR-utvecklare 
042 – 640 21  
alexandra.engstrom@astorp.se  
 
Kommunfullmäktige  
 
Motion – Hälsningspolicy 
Dnr KSFD 2019/99 
 
Sammanfattning 
Motion från Peter Lindberg (SD), Rolf Lundqvist (SD), Richard Mattsson 
(SD), Anton Holmberg (SD), Anna-Lena Olsson (SD), Glenn Edman (SD)    
Harri Rosqvist (SD) och Nikki Arvidsson (SD) inkom 2019-03-25. I Sverige 
är det kutym att män och kvinnor hälsar genom handhälsning förutsatt att 
man inte är smutsig om händerna eller sjuk. På senare tid har det 
framkommit i en hel del fall att det finns både män och kvinnor som av 
religiösa skäl inte vill hälsa genom handhälsning. Åstorps kommun är en 
stor arbetsgivare som har många anställda och därför bör kommunen inte ha 
anställda som vägrar handhälsa på motsatta könet av religiösa eller andra 
skäl. Motionärerna yrkar med stöd av ovanstående: 
Att Åstorps kommun inte anställer personer som av religiösa eller kulturella 
skäl vägrar hälsa på motsatta könet genom traditionell handhälsning då detta 
kan upplevas som kränkande och diskriminerande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Alexandra Engström, HR-utvecklare 2020-03-04. 
Motion – Hälsningspolicy 
Dnr KSF 2019/99 
 
Ärendet 
Motionärerna vill att en policy inrättas innebärande att handhälsning blir 
obligatorisk vid nyanställningar inom kommunen. I 
handskakningssituationen vid nyanställningar är det å ena sidan en religiös 
arbetssökande eller en som av kulturella skäl som inte vill vidröra en person 
av det motsatta könet, men som vidrör en person av det egna könet eller 
medlemmar inom den närmsta familjekretsen. På andra sidan står en 
medarbetare som inte vill bli annorlunda behandlad på grund av sitt kön och 
av dessa skäl kan känna sig kränkt eller diskriminerad av ställningstagandet 
att inte ta i hand. För att utreda möjligheten till inrättande av en policy måste 
vi först se till de förutsättningar arbetsgivaren står inför i samband med en 
anställning. Innan man har ingått en anställning är man arbetssökande. Vilka 
rättigheter och skyldigheter har en arbetsgivare gentemot en arbetssökande? 
Vilka rättigheter eller skyldigheter har den arbetssökande? Vilka lagar 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-03-12 
Version  1 
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reglerar religiösa och kulturella skäl i förhållande till kön, kränkning och 
diskriminering.  
 
Europakonventionens artikel 9 
Sverige har ratificerat Europakonventionen utan att göra förbehåll 
beträffande artikel 9. Innebörden av Artikel 9 avgörs av Europadomstolen. 
Enligt artikel 9 får rätten att utöva sin religion 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 med 
hänvisning till bland annat skydd för andra personers fri- och rättigheter.  
Artikel 9 skyddar såldes inte bara den positiva religionsfriheten utan även 
den negativa. Detta gäller både befrämjande av frihet att utöva religion och 
befrämjande av frihet att slippa utöva religion. Med andra ord ska en 
medarbetare inte behöva exponeras för en kollegas religionsutövning. 
 
Regeringsformen 
Regeringsformen stadgar i 2 kapitlet 1 § att: ”Varje medborgare är 
gentemot det allmänna tillförsäkrad … religionsfrihet: frihet att ensam eller 
tillsammans med andra utöva sin religion”. Denna frihet är absolut. Inga 
begränsningar är tillåtna. I 2 kap §12 stadgas rätten att inte bli missgynnad 
pga att man tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung och i 2 kap 
13§ rätten att inte missgynnas pga sitt kön. Lagen säger att med andra ord att 
jag ska få utöva min religion men jag får inte heller missgynnas på grund 
utav mitt kön. I fallet vägra skakahand på grund av religiösa skäl står med 
andra ord dessa två rättigheter emot varandra.  
 
Diskrimineringslagen (2008:567)  
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. En arbetsgivare får med andra ord inte diskriminera någon på 
grund av religion eller annan trosuppfattning. En arbetsgivare får inte heller 
ge instruktioner att diskriminera på grund av religion eller annan 
trosuppfattning.  
 
En arbetsgivare får inte enligt diskrimineringslagen diskriminera den som:  

• är arbetstagare 
• frågar efter arbete eller söker ett arbete 
• söker eller gör praktik 
• hyrs in eller lånas in för att arbeta 
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Undantagen från förbud till diskriminering är:  

• särskilda yrkeskrav som är relevanta för anställning 
• positiv särbehandling som har samband med kön (för vissa typer av 

åtgärder) 
• särbehandling på grund av ålder 
• tillämpning av åldersgränser för till exempel pensionsförmåner 

En arbetssökande omfattas med andra ord av diskrimineringslagen och 
hälsning är inte undantagen genom lag. De enda förbund som godtas är 
enligt lag de som anges i lagen.   

Aktuella rättsfall inom området handskakning 
Rättsfall 2006. En arbetssökande man vill inte skaka hand med en kvinnlig 
vd, utan hälar genom att lägga handen på bröstet. Mannen fick ingen praktik 
och förlorade också sin plats på ett arbetsmarknadspolitiskt program. 
Diskrimineringsombudsmannen stämde arbetsfördelningen och 2010 slog 
tingsrätten fast att mannen diskriminerats på grund av religion. Han fick 
60 000 kr i skadestånd.  
 
2016 En handledare ansåg att rekryteringen till ett jobb på ett boende för 
flyktingbarn avslutades på grund av att han uppgett att han inte vill skaka 
hand med kvinnor. Han hade också uppgett att an inte kunde följa med på 
aktiviteter så som till exempel att gå och bada. 
Diskrimineringsombudsmannen gick inte vidare med ärendet. 
 
2017 en inhoppare på ett HVB-hem vägrade ta kvinnor i hand och fick inte 
fortsätta som vikarie. Helsingborgs stad friades från anklagelsen om 
diskriminering. Tingsrätten ansåg det inte bevisat att mannen behandlats 
annorlunda och pekade också på att han var behovsanställd och därmed inte 
hade rätt till fortsatt arbete i någon viss omfattning.  
 
2018 ett tolkföretag i Uppsala avbröt en rekrytering när en kvinna med 
hänvisning till sin tolkning av islam inte tog en manlig företrädare i hand. I 
stället hälsade kvinnan genom att lägga en hand mot sitt bröst. 
Arbetsdomstolen går på DO:s linje att en arbetsgivare kan kräva 
likabehandling vid hälsning, men att kräva just handskakning är att gå för 
långt. Enligt AD har företaget utsatt kvinnan för indirekt diskriminering och 
ska därför betala 40 000 kronor i diskrimineringsersättning. 
Arbetsdomstolen konstaterar i domen att den policy som bolaget har 
uppställt särskilt har kommit att missgynna den grupp muslimer vars 
religiösa tro innebär att de inte får beröra personer av motsatt kön utanför 
den närmaste familjekretsen. Domstolen gör vidare bedömningen att kravet 
på just handhälsning inte kan anses vara nödvändigt för att undvika obehag 
eller trakasserier på arbetsplatsen. Däremot bedömer arbetsdomstolen att 
arbetsgivaren kan kräva att en arbetstagare som mot bakgrund av sin 
religion inte hälsar genom att ta i hand behandlar alla lika oavsett kön. 
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Bolagets mera långtgående krav på handhälsning har därför inte varit 
lämpligt och nödvändigt för att uppnå ett jämställt agerande i arbetslivet. 
 
Arbetsdomstolen konstaterar här en indirekt diskriminering enligt 4§ DiskL 
och går därmed vidare till stycket i lagtexten om att. ”Detta gäller dock inte 
om tillämpningen av villkoren kan motiveras av ett berättigat mål och 
medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet”. Man menar att 
krav kan uppställas om de är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målen. 
Domstolen gör inte bedömningen att en policy som kräver handhälsning 
uppnår kraven på lämplighet och nödvändighet för att nå målet. 
 
Svårigheter med ett förbud 
Å ena sidan kan arbetsgivaren i grund och botten bestämma vem man vill 
anställa genom att ställa upp särskilda yrkeskrav som är relevanta för 
anställning. positiv särbehandling som har samband med kön (för vissa typer 
av åtgärder) särbehandling på grund av ålder, tillämpning av åldersgränser 
för till exempel pensionsförmåner. Å andra sidan får uppställandet av 
kriterier inte missgynna en särskild grupp i samhället. Om 
handskakningspolicyn skrivs på ett sådant sätt att den inte kan anses 
missgynna någon särskild grupp kan den tillämpas. Men om religiösa skäl 
ligger bakom att man inte skakar hand och detta går att härleda till en 
särskild religion är det svårt att inte göra bedömningen att detta skulle falla 
in under indirekt diskriminering såsom EU-rätten, regeringsformen,  
diskrimineringslagen och gällande praxis gör gällande idag. Åstorps 
kommun skulle då också göra sig skyldig till anvisning att diskriminera om 
en policy att inte anställa på grund av handskakning med hänvisning till kön 
skulle upprättas.  
 
Slutsats 
Skulle Åstorps kommun införa en policy om handskakning skulle detta 
påverka arbetsgivarens annonsering och rekrytering av nyanställda. I 
inledningen ställdes frågan vilka rättigheter och skyldigheter har en 
arbetsgivare gentemot en arbetssökande? Vilka rättigheter eller skyldigheter 
har den arbetssökande? Därefter konstaterades det att arbetssökande 
omfattas av diskrimineringslagen och att den arbetssökande har samma 
rättigheter som en anställd. Den anställdes rättigheter står med andra ord i 
jämställt förhållande till den arbetssökande. För att återknyta till att satsen 
kan man konstatera utifrån den arbetssökandes rätt att inte hälsa på grund av 
religiösa eller kulturella skäl är jämställda med den anställdes rätt att inte bli 
kränkt eller diskriminerad. Det är alltid en avvägning av intressen där olika 
rättsfall ger olika vägledning i vilket intresse som har överhand. Vilket alltid 
blir beroende av den enskilda situationen och de enskilda individernas 
uppfattning. En policy som direkt hänvisar till handhälsning utifrån religion 
skull också innebära en anvisning att diskriminera. Rätten skulle då som i 
rättsfall 2018 ”tolkföretag i uppsala” göra en prövning av om undantagen i 
§4 DiskL är tillämpliga och med vägledning i gällande praxis föra samma 
resonemang som i rättsfallet ” Däremot bedömer arbetsdomstolen att 
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arbetsgivaren kan kräva att en arbetstagare som mot bakgrund av sin 
religion inte hälsar genom att ta i hand behandlar alla lika oavsett kön. 
Bolagets mera långtgående krav på handhälsning har därför inte varit 
lämpligt och nödvändigt för att uppnå ett jämställt agerande i arbetslivet.”. 
 
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 
 
Beskriv eventuella intressekonflikter 
Det kan finnas en konflikt i att personer som hälsar genom handhälsning 
känner sig diskriminerade.  
 
Alexandra Engström 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 





       Motion 2019-03-25 

I Sverige är det kutym att män och kvinnor hälsar genom handhälsning förutsatt att man inte är 
smutsig om händerna eller sjuk. 

På senare tid har det framkommit i en hel del fall att det finns både män och kvinnor som av 
religiösa skäl inte vill hälsa genom handhälsning. 

Detta är naturligtvis djupt kränkande för de personer som blir utsatta för detta. Det är naturligtvis 
inte acceptabelt att yttre kulturella normer sätter dagordningen för hur män och kvinnor skall 
hälsa på varandra i Sverige. 

Har man fått förmånen att komma till Sverige och fått ta del av vår frihet och vår välfärd skall man 
också anpassa sig till en så pass grundläggande sak som hur män och kvinnor hälsar på 
varandra i Sverige. 

Åstorps kommun är en stor arbetsgivare som har många anställda och därför bör kommunen inte 
ha anställda som vägrar handhälsa på motsatta könet av religiösa eller andra skäl. 

Mot denna bakgrund föreslår Sverigedemokraterna därför kommunfullmäktige besluta: 

-Att Åstorps kommun inte anställer personer som av religiösa eller kulturella skäl vägrar hälsa på 
motsatta könet genom traditionell handhälsning då detta kan upplevas som kränkande och 
diskriminerande. 

Peter Lindberg (SD)      Rolf Lundqvist (SD)        Richard Mattsson (SD)     Anton Holmberg (SD)  

Anna-Lena Olsson (SD)    Glenn Edman (SD)    Harri Rosqvist (SD)    Nikki Arvidsson (SD)



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
 

Kf § 78 
 
Flaggpolicy 
Dnr KSFD 2020/17 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade beslut om att bifalla en motion med avsikten att 
det ska tas fram en flaggpolicy för Åstorps kommun. Flaggpolicyn beskriver 
generellt hur flaggning ska ske samt vilka flaggor som det ska flaggas med. 
Utgångspunkten för flaggpolicyn är de flaggregler som finns för flaggning 
med svenska flaggan och de flaggdagar som beslutas av regeringen, men 
kompletteras med andra flaggor och flaggdagar som Kommunfullmäktige 
beslutar ska vara med.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-05-06, § 55 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-03-04, § 66 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 34 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-01-02 
Förslag till flaggpolicy 
Protokoll från Kommunfullmäktige, 2019-09-30, § 137 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 

MECI
Start av ärende
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Skriv vilken enhet du tillhör 

 
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 

 
 
 
Merih Özbalci 
Administrativ chef/kommunjurist/kommunsekreterare 
042 – 640 13  
Merih.ozbalci@astorp.se  
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Flaggpolicy 
Dnr KSFD 2020/17 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade beslut om att bifalla en motion med avsikten att 
det ska tas fram en flaggpolicy för Åstorps kommun. Flaggpolicyn beskriver 
generellt hur flaggning ska ske samt vilka flaggor som det ska flaggas med. 
Utgångspunkten för flaggpolicyn är de flaggregler som finns för flaggning 
med svenska flaggan och de flaggdagar som beslutas av regeringen, men 
kompletteras med andra flaggor och flaggdagar som Kommunfullmäktige 
beslutar ska vara med.  
 
Förslag till beslut 
Att Kommunfullmäktige antar förslag till flaggpolicy i sin helhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-01-02 
Förslag till flaggpolicy 
Protokoll från Kommunfullmäktige, 2019-09-30, § 137 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige biföll en motion den 30 september 2019 med syfte att 
bland annat ta fram en Flaggpolicy för Åstorps kommun.  
 
Det som framgick av motionen och den diskussion som fördes vid 
behandlingen av motionen har varit till grund i framtagningen av förslaget 
till Flaggpolicy. Det finns några kommuner i Sverige som har en 
Flaggpolicy och dessa har använts som en utgångspunkt i arbetet. 
 
I Åstorps kommun finns endast en officiell flaggstång som är placerad 
framför kommunhuset. De övriga flaggstänger som finns i kommunen är 
avsedda för kommunflaggan eller tillhör en specifik verksamhet som 
exempelvis en skola och föreslås därför inte omfattas av policyn. De har 
möjlighet att följa policyn om verksamheten vill det, men   
 
Flaggpolicyn behandlar först och främst hur det ska flaggas med den 
svenska flaggan på de flaggdagar som beslutas av regeringen. Syftet med 
motionen var att det skulle flaggas med fler flaggor, med anledning av detta 
har utöver den svenska flaggan ett antal flaggor föreslagits vara inkluderade. 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-02-20 
Version  2 
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Förslagen är ett utgångsläge för diskussion och är inte något som i dagsläget 
finns hos kommunen med undantag för EU-flaggan. 
I förslaget som är framtaget lyfts fem dagar upp som ytterligare flaggdagar.  

• Svenska flaggan, 17 december – Riksdagen beslutar att införa allmän 
och lika rösträtt för svenska medborgare oavsett kön och inkomst i 
kommunalval 

• EU-flaggan, 9 maj – Europadagen firas den 9 maj till minne av 
Robert Schumans deklaration 1950 om att skapa ett enat Europa för 
att bevara freden efter andra världskriget och skapa välstånd. 

• EU-flaggan, dag för val till Europaparlamentet – på samma sätt som 
det är en flaggdag när det är val till riksdagen 

• Pride-flaggan, 28 juni – det finns ingen fast dag för pride-tågen runt 
om i världen utan dessa infaller lite olika datum. Det som var starten 
till hela priderörelsen inträffade 28 juni och är även första dagen som 
ett pride-tåg arrangerades i världen 

• FN-flaggan, 20 november - Den 20 november 1989 antogs FN:s 
konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över 
firas därför 20 november som den stora barndagen. 

 
Förslagen är framtagna utifrån de diskussioner som fördes vid den politiska 
behandlingen av motionen. Detta är en principiell fråga då det måste vara 
tydligt vilka flaggor som Åstorps kommun flaggar med då detta kan vara en 
känslig fråga och det måste därför finnas ett tydligt regelverk för 
tjänstemännen som ska tillämpa det. 
 
När det gäller evenemangsflaggor har detta diskuterats i andra kommuner 
om organisationer som organiserar särskilda större evenemang ska få lov att 
flagga med sin flagga på den dagen. Exempel på ett sådant arrangemang 
skulle kunna vara cykel-SM som arrangerades i Åstorp 2013 eller 
Torparedagarna. Var gränsen går för större arrangemang blir en 
tolkningsfråga, men dessa arrangemang borde kunna användas som 
utgångspunkt för en sådan bedömning. Om en utökad tillämpning ska göras 
av detta bör det förtydligas i den politiska behandlingen. Föreningarna som 
har möjlighet att använda flaggstången står för införskaffning, hissning och 
halning av sin flagga. 
 
Arbetet med att hantera flaggningen är uppdelad mellan två verksamheter, 
administrativa enheten på Kommunstyrelseförvaltningen och kultur- och 
fritidsenheten på Bildningsförvaltningen. Administrativa hanterar 
flaggningen som sker under arbetstid och kultur- och fritidsenheten tillser att 
avtal upprättas med föreningar som hanterar flaggningen på tillfällen utanför 
arbetstid. Om antalet flaggningstillfällen som är utanför arbetstid ökar, då 
ökar även kostnaden för kultur- och fritidsenheten. Nuvarande avtal ger 700 
kr per flaggdag, 350 kr om det endast ska hissas eller halas. Om samtliga 
dagar som föreslagits antas är det en kostnad på 3 500 kr per EU-valår och 
2 800 kr övriga år. Utöver detta finns en inköpskostnad för varje flagga på 
ca 1 200 kr. 
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Förslaget bedömds rymmas inom kommunstyrelseförvaltningens ram. 
 
Policyn kan börja tillämpas ca 2 månader efter det att beslutet har vunnit 
lagakraft då inköp av flaggor behöver hanteras, i samband med att samtliga 
flaggor är inköpta till kommunen återrapporteras detta till 
Kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
 
Merih Özbalci 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Administrativa enheten 
Kultur- och fritidsenheten 
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Värdet av flaggning 
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. I vårt land och i 
internationella samarbeten är flaggan vår främsta symbol för Sverige och därmed för de 
demokratiska värden som förenar oss; fred, frihet och respekt för mänskliga rättigheter. 
 
Svenska flaggans tidtabell 
Under vardagar hissas och halas flaggan utefter kommunhusets öppettider. 
Övriga dagar hissas flaggan kl. 08:00 och halas kl. 19:00 
Under hela året ska flaggan halas ned vid solens nedgång, dock senast kl. 21.00. Undantag är 
om flaggan är belyst, då kan den sitta uppe hela dygnet.  
Flaggning med svenska flaggan ska ske enligt de allmänna flaggreglerna (se avsnitt om 
allmänna flaggrelger). 
 
Flaggningstillfällen vid kommunens officiella flaggstänger 
Allmän flaggning ska ske på kommunens officiella flaggstång framför kommunhuset de dagar 
som regeringen har bestämt och övriga tider som framkommer av denna policy. Respektive 
verksamhet bestämmer själv gällande flaggning på övriga flaggstänger. 
Av regeringen beslutade flaggdagar 

• Nyårsdagen 1 januari 
• Påskdagen 
• Första maj 1 maj 
• Veterandagen 29 maj 
• Pingstdagen 
• Sveriges Nationaldag 6 juni 
• Midsommardagen 
• Dag för val till riksdagen 
• FN-dagen 24 oktober  
• Gustaf Adolfsdagen 6 november 
• Nobeldagen 10 december 
• Juldagen 25 december 
• Konungens/drottningens namnsdag 
• Kronprinsessans/kronprinsens namnsdag 
• Konungens/drottningens födelsedag 
• Kronprinsessans/kronprinsens födelsedag 

 
Övriga flaggor och flaggdagar 
Flaggning får ske vid andra tillfällen än de av regeringen beslutade flaggdagar och med andra 
flaggor än den svenska flaggan. Den som planerar ett evenemang tar också med frågan om 
flaggning i sin planering. 
 
Svenska flaggan 

• 17 december – allmän rösträtt 
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EU-flaggan 
• Europadagen 9 maj 
• Dag för val till Europaparlamentet 

 
Evenemangsflaggor 

• Under ett evenemang där Åstorp kommun är medarrangör flaggas med 
evenemangsflaggan eller arrangörens flagga på flaggstången framför kommunhuset. 

 
Pride-flaggan 

• 28 juni 
 
FN-flaggan 

• 20 november Barnkonventionen 
 
Flaggstänger vid andra kommunala verksamheter 
Utöver den officiella flaggstången finns också flaggstänger vid förskolor, skolor, 
äldreboenden och fritidsanläggningar. Dessa omfattas inte av riktlinjernas ska-krav vad gäller 
flaggningstillfällen då den svenska flaggan ska hissa. Verksamheterna sköter själva 
flaggningen. Om svenska flaggan inte är hissad ska Åstorp kommuns flagga vara hissad vid 
alla kommunala verksamheter. 
 
Beslut om flaggning tas av respektive verksamhetschef och flaggning sker då enligt 
"Allmänna flaggregler". Respektive verksamhetschef ansvarar för inköp av nya flaggor och 
att flaggstänger, flagglinor och flaggor hålls i gott skick. Flaggor som blåst sönder ska snarast 
bytas ut. 
 
Flaggning vid dödsfall och begravning 
När en anställd avlider bör enheten flagga på halv stång vid den avlidnes arbetsplats efter 
samråd med familj och efter beslut av enhetschef. Flaggning kan ske på dödsdagen eller 
dagen efter dödsdagen samt på begravningsdagen. Närmaste chef meddelar vaktmästeriet som 
sköter flaggningen vid kommunhuset. Vid sittande kommunalråds bortgång gäller samma 
riktlinjer som för anställd i kommunhuset. 
Om elev vid någon av kommunens skolor, brukare vid något av socialtjänstens boenden eller 
boende på äldreboende avlider, står det verksamheten fritt att själva besluta om flaggning på 
halv stång. 
 
Hur ska flaggan hissas och halas? 
Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på halv stång. Vid flaggning på halvstång ska 
flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Flaggan ska först hissas i topp och omedelbart 
därefter halas ned till angiven höjd. Samma sak då den ska halas ned - först i topp, sedan ned. 
Efter jordfästningen ska flaggan hissas i topp.  
 
Flaggning vid andra sorgetillfällen 
Flaggning kan ske vid sorgetillfällen som berör hela kommunen eller nationen efter beslut av 
kommunchefen eller, i dennes frånvaro, av administrativ chef. Flaggning ska då ske på Åstorp 
kommuns officiella flaggstång. 
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Exempel på sorgetillfällen: 
• Vid katastrof i Åstorp eller på annan ort då flera Åstorpsbor omkommit. 
• Vid dödsfall i det offentliga Sverige eller katastrofer i andra kommuner eller länder. 

 
Allmänna flaggregler 
Vid flaggplacering används begreppen "heraldiskt höger" och "heraldiskt vänster". Med 
ryggen mot den stång, plats eller byggnad som ska flaggsmyckas är "heraldiskt höger" på 
höger hand och "heraldiskt vänster" på vänster hand. 

• Om flaggning på halv stång blir aktuell på allmän flaggdag har flaggning på halv stång 
företräde. 

• Vid flaggning med en svensk och en utländsk flagga placeras den svenska flaggan 
heraldiskt höger. 

• Vid flaggning på flera stänger i rad, med endast svenska och en utländsk nations 
flaggor, placeras i allmänhet svenska flaggan på varannan stång. Vid udda antal 
stänger ska den svenska flaggan hissas på första och sista stången. 

• Vid flaggning från flera stänger i rad med enbart nordiska (svenska, danska, finska, 
norska, isländska) flaggor, placeras flaggorna i svensk, alfabetisk bokstavsföljd från 
heraldisk vänster till heraldisk höger. Vid sådan flaggning placeras ofta en svensk 
flagga mellan var och en av de övriga nationernas flaggor. 

• Vid ”internationell” flaggning från flera stänger i rad placeras flaggorna i fransk 
alfabetisk bokstavsföljd (alltså nationens namn enligt fransk stavning) från heraldiskt 
vänster till heraldiskt höger. Den svenska flaggan ingår på sin plats i bokstavsföljden. 
Vanligen placeras också en svensk flagga i början och en i slutet av flaggraden. 

• Trasig flagga ska omedelbart repareras eller bytas. Utsliten eller blekt flagga ska 
hanteras på ett korrekt och värdigt sätt. 

 
Åstorp kommuns flagga 
Åstorp kommuns flagga är hissad på för denna avsedda flaggstång och hissas därmed inte upp 
på den officiella flaggstången. 
 
Ekonomiska förutsättningar 
Flaggning under vardagar hanteras av administrativa enheten och under helger av föreningar 
efter avtal med kultur- och fritidsenheten.  
 
Övrig information 
Åstorp kommuns flagga med logotypen är en offentlig symbol för Åstorp kommun och kan 
endast användas som sådan. Åstorp kommuns flagga får inte säljas eller ges bort som gåva. 
 
Förvaring 
Vik aldrig ihop en våt eller fuktig flagga. Låt den torka först. Vik flaggan så att den blå duken 
kommer utåt. Det gula korset ska inte synas. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
 

Kf § 79 
 
Revidering av arkivreglemente för Åstorps kommun  
Dnr KSFD 2020/5 
 
Sammanfattning   
Enligt arkivlagen (1990:782) ska myndigheternas arkiv bevaras, hållas 
ordnade och vårdas så att de bland annat tillgodoser rätten att ta del av 
allmänna handlingar och forskningens behov. Kommunfullmäktige antog ett 
arkivreglemente år 2012, som utgör ramen för arkivvården i hela 
kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av 
reglementet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-05-06, § 122 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-15 § 94 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, daterad 2020-01-03 
Förslag på nytt arkivreglemente 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Linda Tholén 
Nämndsekreterare 
042 – 64 129 
Linda.tholen@astorp.se  
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Revidering av arkivreglemente för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2020/5 
 
Sammanfattning 
Enligt arkivlagen (1990:782) ska myndigheternas arkiv bevaras, hållas 
ordnade och vårdas så att de bland annat tillgodoser rätten att ta del av 
allmänna handlingar och forskningens behov. Kommunfullmäktige antog ett 
arkivreglemente år 2012, som utgör ramen för arkivvården i hela 
kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av 
reglementet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta arkivreglementet och att tidigare 
arkivreglemente från 2012 upphävs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, daterad 2020-01-03 
Förslag på nytt arkivreglemente 
 
Ärendet 
 
Kommunala beslutande församlingar omfattas av arkivlagens regler. I lagen 
framgår att myndigheterna är skyldiga att vårda sina arkivhandlingar så att 
exempelvis rätten till insyn från allmänheten och forskningens behov kan 
tillgodoses. I en kommun räknas varje beslutande organ som en egen 
myndighet, vilket innebär att nämnderna i en kommun vart för sig ansvarar 
för de arkivhandlingar som inkommer och upprättas i verksamheten.  
 
Det åligger respektive nämnd att besluta hur arkivvården ska organiseras, 
exempelvis vilka handlingar som får gallras, var dessa ska bevaras och 
vilken klassificering handlingen har. Detta görs i nämndens 
arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan. Vissa delar av arkivvården 
är däremot övergripande för hela kommunen och kommunfullmäktige kan 
besluta om kompletterande regler till arkivlagen. I arkivreglementet framgår 
exempelvis regler om arkivmyndighetens ansvar och befogenheter, hur 
överlämning till centralarkivet sker och vilka rättigheter och skyldigheter 
som de olika nämnderna har gentemot arkivmyndigheten. Det har också 
tagits in regler kring informationsförvaltningen.  
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-04-06 
Version  1 
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 2(2) 

Arkivreglementet ska fungera som en ram för samtliga nämndes arkivvård. 
Respektive nämnd kan, i den utsträckning som kommunfullmäktige har 
godkänt detta, besluta om egna regler som passar nämndens verksamhet. 
Med hänsyn till att nämnderna ges denna möjlighet, har förvaltningen ansett 
att ärendet kan behandlas utan föregående beredning i nämnderna.  
 
Förvaltningen har vid framtagandet anpassat arkivreglementet till 
grannkommunernas reglementen. 
 
. 
Arkivreglementet är av formell karaktär och beräknas inte medföra någon kostnad 
för kommunen. 
 
Respektive förvaltningschef ansvarar för att rutiner/riktlinjer för arkivvården finns för 
varje nämnd. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
☐ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
Linda Tholén 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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1. Inledning 
För att kommunen ska kunna säkerställa en långsiktig informationsförsörjning krävs planering 
och säker förvaring av de handlingar som ska arkiveras. 
 
I arkivlagen (SFS 1990:782) och i arkivförordningen (SFS 1991:446) finns bestämmelser om 
informationshantering i offentlig förvaltning . Detta reglemente innehåller särskilda 
bestämmelser gällande arkivvården för Åstorps kommun som kommunfullmäktige har 
beslutat om med stöd av 16 § arkivlagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och 
gäller oavsett hur informationen struktureras, lagras och förmedlas.  
 
1.1 Förhållande till tidigare antagna dokument 
Detta reglemente ersätter arkivreglementet som antogs av kommunfullmäktige 2012-02-27. 
 
1.2 Syfte 
Arkivreglementets syfte är att anpassa arkivfunktionens roll till Åstorps kommuns 
organisation och förtydliga gränserna och omfattningen för arkivmyndighetens ansvar.  
 
Arkivreglementet redogör vilka uppgifter som åligger arkivmyndigheten, respektive 
myndighet och de funktioner som är särskilt utsedda att arbeta med arkivfrågor. Reglementet 
ger arkivmyndigheten vissa befogenheter till sitt förfogande för att säkerställa att kommunens 
arkivhantering sköts på ett fullgott sätt. 
 
I myndigheterna finns allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering. Dessa 
handlingar utgör kommunens arkiv och är en del av det nationella kulturarvet.  
Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: 
- Rätten att ta del av allmänna handlingar 
- Behovet av information för förvaltning och rättskipning 
- Forskningens behov 
- Effektiviteten i förvaltningen 
- Dokumentationen av myndighetens verksamhet 

1.3 Tillämpningsområde 
Reglementet gäller för kommunfullmäktige och alla myndigheter i Åstorps kommun. Med 
myndighet menas i detta reglemente: 
- Nämnder och styrelser med förvaltningar 
- Andra styrelseformer med självständig ställning 
- Kommunrevisionen 
- Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och 

stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. För att detta 
reglemente ska vara gällande i dessa associationer ska det specificeras i bolagsordning, 
stadgar eller motsvarande. 
 

2. Organisation och ansvar 
Ansvaret för arkivet är delat mellan kommunfullmäktige, arkivmyndigheten med 
centralarkivet och myndigheterna.   
 



 
 

 
 

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 

I Åstorps kommun är Kommunstyrelsen arkivmyndighet. Arkivmyndigheten är den politiska 
församling som övervakar att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter enligt 
arkivlagen och detta reglemente. Arkivmyndigheten har en samordnande roll och ska besluta 
om riktlinjer som behövs för en god informationsförvaltning. Arkivmyndigheten har rätt att 
genomföra tillsyn i övriga myndigheters arkiv i fråga om skyldigheter beträffande 
arkivbildningen, dess syfte samt över arkivvården i kommunen. Arkivmyndigheten får 
förelägga myndighet att åtgärda brister som konstaterats vid inspektion.  
 
I det fall flera myndigheter ansvarar för arkivering av information i system, beslutar 
arkivmyndigheten vilken myndighet som ansvarar för arkiveringen.  
 
I de fall kommunen tillsammans med andra intressenter äger eller utövar rättsligt inflytande i 
en gemensam verksamhet ska parterna komma överens om vem som ska vara 
arkivmyndighet. Arkivmyndigheten kan meddela närmare anvisningar om tillämpningen av 
detta reglemente. 
 
2.1 Centralarkiv 
Centralarkivet är arkivmyndighetens arkiv och syftar till att planera och verkställa 
arkivmyndighetens uppgifter enligt detta reglemente. Centralarkivet har till uppgift att ge 
myndigheterna råd i frågor som rör arkiv- och informationsförvaltning.   
 
Centralarkivet ansvarar för de handlingar som överlämnats till arkivmyndigheten och verkar 
för att hålla arkiven tillgängliga för forsknings- och vetenskapliga ändamål. Handlingar som 
lämnas över till centralarkivet är sådana handlingar som ska bevaras för alltid eller under en 
längre period och som inte längre behövs för den dagliga verksamheten inom kommunens 
myndigheter.   
 
 
2.2 Myndighet 
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som 
framgår av detta reglemente. För att förvalta den information som hanteras inom 
myndigheten, ska myndigheten fastställa egna rutiner för organisation och ansvarsfördelning.  
 
När myndighetens organisation eller arbetssätt ändras ska myndigheten beakta 
konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar. Vid behov ska myndigheten 
samråda förändringen med arkivmyndigheten i god tid innan förändringen genomförs. För 
exempel på viktigare förändringar hänvisas till punkten ”samråd” nedan. 
 
2.3 Arkivansvarig 
De förtroendevalda politikerna i nämnden eller styrelsen bär det yttersta ansvaret för 
myndighetens verksamhet och för de allmänna handlingar som hanteras inom nämndens 
ansvarsområde. Av praktiska skäl ska dock ansvaret för myndighetens arkivvård samordnas 
till en särskild befattningshavare, så kallad arkivansvarig. Denna befattningshavare ska ha 
möjlighet att påverka och belysa arkivfrågor på en övergripande nivå och kan besluta vilka 
finansiella och personella resurser som ska avsättas för arkivarbetet. Den arkivansvarige bör 
vara en tjänsteman på chefsnivå inom myndigheten. Arbetsuppgifterna måste kunna 
kombineras med ordinarie tjänst. 
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Förvaltningschef eller VD är arkivansvarig, om inte myndigheten utser en annan funktion. I 
en större myndighet är det ofta nödvändigt att arkivansvaret fördelas ut på flera funktioner på 
olika avdelningar eller motsvarande. Det övergripande arkivansvaret ligger alltid på 
förvaltningschefen eller VD i bolaget. De som utses måste vara placerade så att de har 
möjlighet att bevaka och påverka verksamhetens beslutsprocesser och budgetarbete. Detta 
innebär en organisatorisk placering direkt under förvaltningschef eller verkställande direktör – 
till exempel avdelningschef eller administrativ chef.   
 
I uppdraget som arkivansvarig ingår att: 

• Ansvara för att arkivlagens, arkivförordningens och detta reglementes bestämmelser 
efterlevs inom myndigheten. 

• Beakta arkivfrågor vid alla organisationsförändringar, budgetarbete och 
lokalförändringar, samt utveckling av IT-stöd och övrig planering.  

• Samråda med arkivmyndigheten i de frågor som kräver samråd. 
• Samordnar och ansvarar för att eventuella brister inom arkivvården blir åtgärdade – 

vare sig det är arkivmyndigheten som förelägger detta i samband med sin tillsyn, eller 
om bristerna uppmärksammas internt inom myndigheten. 

• Ha kunskap om lagstiftning som rör hanteringen av allmänna handlingar. 
• Ansvara för att myndighetens dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och 

arkivförteckning upprättas och hålls uppdaterade. 
• Övervaka att handlingar som överlämnas till arkivmyndigheten för slutarkivering 

levereras enligt arkivmyndighetens krav. 
• Se till att beslutad gallring verkställs. 

 
2.4 Arkivredogörare 
Arkivredogörare utses av myndighetens arkivansvarige och kan vara flera stycken. 
Arkivredogörarens uppdrag är att svara för det praktiska arbetet med myndighetens arkiv t.ex. 
för tillsyn och vård av den egna förvaltningens, verksamhetsområdets eller enhetens allmänna 
handlingar. Detta sätter krav på en mycket god kännedom om myndighetens verksamhet och 
administrativa rutiner. I det fall myndigheten har verksamheter som är geografiskt skilda från 
myndighetens centrala administration, bör myndigheten har egna arkivredogörare i denna 
verksamhet.  
 
I uppdraget som arkivredogörare vid ingår att:  
• Ha kunskap om regler och rutiner som rör den egna myndighetens hantering av allmänna 

handlingar. 
• Vårda myndighetens handlingar och arkivlägga dessa enligt arkivmyndighetens riktlinjer. 
• Biträda vid upprättande och revidering av myndighetens dokumenthanteringsplan, 

arkivbeskrivning och arkivförteckning. 
• Verkställa beslutad gallring och upprätta gallringsprotokoll. 
• Se till att arkivbildningen sköts enligt dokumenthanteringsplanen, och göra arkivansvarig 

uppmärksam på om planen behöver revideras. 
• Förbereda överlämning av handlingar till centralarkivet enligt arkivmyndighetens 

riktlinjer. 
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• Samråda med myndighetens arkivansvarige och arkivmyndigheten i frågor som rör 
hanteringen av allmänna handlingar. 

 
2.5 Respektive chef 
Samtliga chefer inom myndigheten eller bolaget har ett ansvar för att allmänna handlingar 
inom respektive enhet vårdas enligt lagstiftningen och detta reglemente. Vidare ansvarar 
chefen för kontinuerlig uppföljning av verksamhetens arkiveringsarbete, liksom att personalen 
hålls informerad om vad som gäller vid hanteringen av allmänna handlingar. 
 

2.6 Kommunrevisionen 
Kommunrevisionen ska granska samtliga myndigheters arkivarbete. Detta innebär att 
kommunrevisionen ska följa upp förelägganden i arkivmyndighetens tillsynsrapporter, liksom 
granska att kommunens myndigheter och bolag har en ändamålsenlig arkivhantering som 
följer bestämmelserna i lagstiftningen och detta reglemente.  
 
Kommunrevisorerna ansvarar för att granska huruvida kommunstyrelsen uppfyller sina 
lagbundna skyldigheter i egenskap av arkivmyndighet. 

3. Informationsförvaltning 
Enligt arkivlagen ska varje myndighet vårda sitt arkiv. Det innebär att myndighetens arkiv ska 
organiserats på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas. 
Myndigheten ska systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa och skydda information som hör 
till arkivet.  
 
3.1 Systematisering 
Myndigheten är skyldig att dokumentera hur informationen förvaras och kunna kontrollera 
om information saknas. Arkivet ska hållas skilt från andra arkiv som förvaras hos 
myndigheten och handlingarna ska skyddas och förvaras på ett sätt där risk för förstörelse och 
obehörig åtkomst till handlingarna kan undvikas under hela bevarandetiden. Det ska finnas 
tillräckligt med uppgifter dokumenterade för att det ska vara möjligt att garantera att 
information är sökbar, äkta och oförändrad över tid.  
 
De handlingar som ska bevaras för all framtid måste framställas av material och med metoder 
som garanterar informationens beständighet. Hänsyn ska tas till möjligheten att i framtiden 
överföra uppgifterna till annan databärare. Myndigheten ska, i samråd med arkivmyndigheten, 
välja ut medium för elektroniska databärare så att informationen med säkerhet kan gallras 
eller bevaras medvetet.    
 
3.2 Rensning 
Under ett ärendes gång skapas en mängd handlingar. Alla dessa handlingar ska inte arkiveras. 
Kopior/dubletter, utkast och post-it lappar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas 
eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Även föremål som i längden kan skada 
handlingarna – såsom plastfickor, gem och gummiband – ska rensas bort.   
 
Rensning ska genomföras senast i samband med att ett ärende avslutas och ska utföras av 
handläggaren, eftersom denne har bäst kännedom om sitt ärende liksom handlingarnas 
betydelse för förståelsen av ärendet ifråga.  
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Enligt 2 kap 9 § tryckfrihetsförordningen ska minnesanteckningar som tillför ärendet 
sakuppgifter arkiveras.  
 
3.3 Gallring 
Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar. 
Allt som gallras måste grundas på lag eller gallringsbeslut. Innan en gallring får ske är det 
viktigt att myndigheten kan motivera beslutet, att detta är genomtänkt och att gallringen sker 
under kontrollerade former.  
 
Vid gallring ska alltid beaktas att myndigheternas arkiv utgör en del av det nationella 
kulturarvet, och att det arkivmaterial som återstår ska kunna tillgodose:  

• Rätten att ta del av allmänna handlingar. 
• Behovet av information för rättskipningen. 
• Den egna verksamhetens behov av information. 
• Forskningens behov av källmaterial. 

 
Sekretessbelagda handlingar ska förstöras under kontroll. Om sådana handlingar sänds till 
destruktion ska destruktionsintyg begäras.   
 
3.4 Arkivbeskrivning och arkivförteckning 
Arkivbeskrivningen ska ge en samlad överblick över myndighetens arkiv, arkivbildning, 
arbetsuppgifter och organisation. Beskrivningen ska vara utformad på ett sådant sätt att den 
underlättar användningen av arkivet och därmed återsökningen av myndighetens allmänna 
handlingar.   
 
Arkivförteckningen är en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i 
myndighetens arkiv. Handlingstyperna redovisas utifrån de processer som ger upphov till 
handlingarna. Syftet med detta är att tydliggöra handlingarnas samband med den verksamhet 
som skapar handlingarna och ge ett större sammanhang till den information som skapas i 
respektive process.   
 
Arkivförteckning och arkivbeskrivning ska fortlöpande revideras. Detta är särskilt viktigt vid 
omorganisationer.  
 
3.5 Dokumenthanteringsplan 
Dokumenthanteringsplanen ger myndigheten nödvändig kontroll och överblick över sina 
allmänna handlingar, underlättar arkivmyndighetens arbete och förbättrar allmänhetens 
möjligheter att återsöka och ta del av information.  Varje myndighet ska, i samråd med 
arkivmyndigheten, upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens 
handlingar och hur de hanteras. Om myndigheten har medgett att en handling får gallras, 
betraktas detta som ett verkställbart gallringsbeslut. 
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4. Överlämning till ett arkiv utanför myndigheten 
 
4.1 Överlämning till centralarkiv 
Centralarkivet är benämningen på Åstorps kommuns centrala arkiv för slutgiltigt bevarande 
av kommunens allmänna handlingar. Arkivhandlingar som inte längre behövs i verksamheten 
och som ska bevaras, ska efter överenskommelse med arkivmyndigheten överlämnas till 
centralarkivet.  
Arkivmyndigheten bör utforma riktlinjer för hur leverans till centralarkivet ska ske. Vid 
samtliga leveranser av arkivhandlingar till centralarkivet ska riktlinjerna beaktas. Detta 
innebär bland annat att rensning ska ha genomförts och beslutad gallring ha verkställts. 
Vidare ska handlingarna ligga i arkivboxar och vara ordnade i en logisk och enkelt sökbar 
sorteringsordning.  
När arkivmyndigheten har övertagit arkivhandlingar från en annan myndighet övergår hela 
ansvaret för vården av handlingarna till arkivmyndigheten. 
Arkivmyndigheten har rätt att överta arkivhandlingar från en myndighet som står under dess 
tillsyn. Övertagandet kan ske både efter överenskommelse och på ensidigt beslut från 
arkivmyndigheten, om en myndighet försummar sin arkivvård på ett sådant sätt att detta 
innebär uppenbara risker för att information går förlorad eller förstörs.   
Om en kommunal myndighet har upphört och verksamheten inte har förts över till en annan 
myndighet inom kommunen inom tre månader, ska myndighetens arkiv överlämnas till 
arkivmyndigheten. Kommunfullmäktige kan besluta om riktlinjer som avviker från denna 
regel. 
 
4.2 Överlämning till annan myndighet 
Om en myndighet upphör men dess verksamhet helt eller delvis överförs till annan kommunal 
myndighet eller till juridisk person som omfattas av 2 kap. 3 § OSL, ska arkivet överlämnas 
till den myndighet eller det organ som tagit över verksamheten, om inget annat 
överenskommits med arkivmyndigheten. Arkivmyndigheten beslutar, efter förslag från 
berörda myndigheter, hur arkivet ska hanteras om verksamheten fördelas på flera 
myndigheter.  
 
Handlingar som vid organisationsförändring överlämnas till annan myndighet får inte 
införlivas med mottagande myndighets arkiv utan att samråd med arkivmyndigheten först har 
ägt rum.   
 
4.3 Utlån 
Myndighet får låna ut arkivhandlingar till kommunala eller statliga myndigheter för 
tjänsteändamål eller vetenskapliga ändamål, om inte arkivmyndigheten medger annat. Utlån 
får även ske till enskilda organ som avses i 1 § detta reglemente. Vid utlån ska ett lånekvitto 
upprättas, lånet ska vara tidsbegränsat och utlånande myndighet ska förvissa sig om att 
arkivhandlingarna under lånetiden hanteras varsamt.  
 
Alla utlån som äger rum mellan kommunens myndigheter ska dokumenteras i form av en 
utlåningsreversal. Även lån från centralarkivet ska dokumenteras på detta sätt. Om parten som 
lånar en arkivhandling är en myndighet utanför Åstorps kommun ska dokumentation i 
anslutning till lånet diarieföras.   
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Arkivhandlingar får även lånas ut till de juridiska personer som omnämns i 1.3  ovan. Även 
detta ska dokumenteras genom utlåningsreversal.   

5. Samråd med arkivmyndighet 
Varje myndighet ska i god tid samråda med arkivmyndigheten i viktigare frågor som påverkar 
myndighetens arkivbildning och arkivvård. Exempel på sådana frågor är 
organisationsförändringar, införande, förändring eller avveckling av verksamhetssystem, 
överföring av verksamhet till enskilt organ eller vid andra frågor kring arkivvård och 
hanteringen av sina allmänna handlingar, där myndigheten är osäker på vad som gäller. 
 

6. Giltighetstid 
Detta reglemente blir gällande direkt efter kommunfullmäktiges beslut om antagande och 
gäller fram tills att fullmäktige fattar ett annat beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 
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Kommunfullmäktiges beslut 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
 

Kf § 81 
 
Anmälningar/delgivningar  
 
Dnr KSFD 2019/202 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS 2019 kvartal 4, 2019 
 
Dnr KSFD 2020/159 - Årsredovisning 2019 Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 
 
Redovisning av ej färdigberedda motioner – 2020-05-12 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

MECI
Start av ärende





KVARTALSRAPPORT      
       
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, gäller ÄO, OF och IFO  
       
NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 4 : OKTOBER - 31 DECEMBER 2019          
Socialnämnden         
       
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum ?           

JA NEJ         
X   ÄO      
X   OF      
  X IFO       

       
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inter åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott 
?            

JA NEJ          
  X ÄO      
  X OF      
  X IFO        

       
       
       
ÄO = Äldreomsorg      
OF = Omsorg om personer med funktionshinder enligt SOL   
IFO = Individ- och familjeomsorg     
       

 

  



 

INDIVIDRAPPORT

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, gäller ÄO, OF och IFO Datum för 
kommunens

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 4: OKTOBER- 31 DECEMBER 2019 erbjudande
Icke verkställda beslut om personen 
Personnummer Namn Typ av bistånd eller insats Orsak Verksamhet Beslutsdatum Avbrott Verkställt Avslutats tackar nej

Permanent bostad saknar lämplig bostad ÄO 2019-06-10 2019-11-08

Kontaktperson

Individen har inte kunnat matchas med kontaktperson, 
trots f lera uppstartsträffar mellan olika 
kontaktpersoner. OF 2019-03-20

Kontaktperson

Individen har inte kunnat matchas med kontaktperson,  
trots f lera uppstartsträffar mellan olika 
kontaktpersoner. OF 2019-09-04

ÄO = Äldreomsorg
OF = Omsorg om personer med funktionshinder enligt SOL
IFO = Individ- och familjeomsorg



 

  

Ej verkställda beslut enligt LSS

NÄMNDENS RAPPORT KVARTAL 4, 2019: Oktober-December
Socialnämden

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum ?
JA NEJ
X

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inter åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott ?
JA NEJ

X



 

 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS

INDIVIDRAPPORTERING KVARTAL 4, 2019: Oktober-December Datum för 
Icke verkställda beslut kommunens
Personnummer Namn Typ av bistånd eller insats Orsak Verksamhet Beslutsdatum Avbrott Verkställt Avslutats erbjudande

Kontakperson Den enskilde har ej gått att nå. LSS 2019-09-16

Daglig verksamhet
Den enskilde har tackat nej till erbjudande avseende tre olika platser. 
Individern ej intresserad av insatsen, insatsen avslutas. LSS 2019-09-20

Boende för vuxna
Den enskilde har erbjudits två olika boenden men tackat nej och väljer istället 
att köa till specif ikt boende, har andra stödinsatser i väntan på plats. LSS 2019-10-09 2020-02-27
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ÅRSREDOVISNING 2019



I

Året i korthet 2019
• Årets resultat blev 28,3 Mkr före dispositioner och skatt men bidragande är effekten med 8,3 

Mkr för finansiella placeringar som ökat i värde. Disposition från säkerhetsreserven föreslås med 
5,7 Mkr vilket då blir maximal tillåten avsättning.   

• Premier för egen räkning uppgår till 40,8 Mkr, vilket är 1,0 Mkr mer än förra året. Då har  
premierna reducerats med 7,6 Mkr för premieåterbäring till kunder som gjort internupphand- 
ling. Premieåterbäringen motsvarar i genomsnitt en premiesänkning på ca 12,0 % för dessa 
kommuner    

• Skadeersättningar för egen räkning uppgår till 23,7 Mkr vilket är 10,1 Mkr högre än förra året.  
       

• Bolaget har försäkrat 58 kommuner samt 2 bolag och kommunalförbund av totalt 69 ägare. 
       

• En klar majoritet av bolagets försäkringskunder har valt internupphandling. Flertalet av de kunder 
som handlat upp enligt LOU, är kommunala bolag där direktplacering inte kan erbjudas.   
    

• Bolaget har anställt ny VD, Anders Ramäng, som tillträdde tjänsten 1 augusti 2019 då Mats 
Ekbäck gick i pension.
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VVERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖREN
Ett försäkringsföretags verksamhet går ut på att överta                                                  
riskexponering från andra. I vilken grad riskexponeringar 
realiseras i form av skador styr därför i högsta grad verk-  
samhetens resultat. Glädjande nog har även år 2019 präglats 
av att Kommunassurans försäkrade ägarkommuner inte har 
drabbats av skador i högre grad än förväntat, varför bolagets 
resultat är gott, vilket känns bra efter de tidigare skade-                                                          
drabbade åren 2016-2017. Framför allt känns det bra att de 
flesta av våra ägarkommuner har kunnat bedriva sin verk-
samhet utan störningar i form av tidskrävande egendoms- 
eller ansvarsskador.
Andelen av de ägarkommuner som valt att internupphandla 
sitt försäkringsskydd från Kommunassurans enligt bestäm-
melserna i 3 kap LOU är glädjande nog numera väldigt 
hög och det är endast ett par enstaka av våra försäkrade 
ägarkommuner som har valt att genomföra upphandling 
enligt LOU.
Det kan nämnas att vi i bolaget numera omtalar internupp- 
handling med denna benämning, som är den som används                                                                                                                
i LOU. Vid internupphandling av försäkring enligt 3 kap. 
LOU sker upphandlingen av försäkring direkt från det 
delägda bolaget Kommunassurans utan föregående konkur-
rensutsättning, vilket passar bra när försäkring ska köpas till 
självkostnadspris.
Från Kommunassurans sida förordar vi att våra ägare intern-    
upphandlar sitt försäkringsskydd, eftersom det möjliggör för 
oss att erbjuda försäkringsskydd på det sätt som vi uppfattar 
på lång sikt gynnar våra ägarkommuner bäst – förutsebar 
premieutveckling på låg nivå, större möjligheter att skräd-
darsy skyddet för den enskilda kommunens behov, fokuserat 
skadeförebyggande arbete samt administrativ enkelhet hos 
såväl ägarkommunerna som bolaget.
Att så hög andel av ägarkommunerna numera internupp-  
handlar har säkert till viss del att göra med att det fortsatt 
enbart förekommer ett par vinstdrivande försäkringsbolag 
som erbjuder kommunförsäkring, men i Kommunassurans 
vill vi gärna tro att våra ägarkommuner även uppskattar 
övriga fördelar.
Under hösten 2019 slutfördes arbetet med det skadeföre-
byggande självkontrollprogrammet. Flera kommuner har 
anslutit och påbörjat den riskmässiga översynen av framför 
allt skolor och omsorgsboenden. Skadeförebyggande arbete 

gynnar såklart alla och genom självkontrollprogrammet 
ges möjlighet att utan stora ekonomiska- eller arbetsinsatser 
både rent praktiskt förbättra risksituationen ute i kom-
munerna och att på ett enkelt sätt öka riskmedvetenheten 
hos enhetschefer, fastighetsansvariga m fl. Det finns fort-
farande utrymme för några kommuner till att ansluta till 
programmet under 2020 – om det finns intresse att delta 
redan innan ni blir kontaktade av oss så är det bara att höra 
av sig (info@ksfab.se).
De 17 kommuner som anslöt till Kommunassurans per 
den 1 januari 2018 är numera fullt integrerade i Kommun- 
assurans verksamhet och samarbetet fungerar mycket bra. 
Skadesituationen i denna grupp är på motsvarande nivå som 
hos övriga ägarkommuner. 
I mitten av verksamhetsåret bytte bolaget VD, vilket har 
påverkat årets verksamhet. Det avslutande halvåret har till 
stor del präglats av arbete med att förfina bolagets arbets-
rutiner. 
Framåtriktat vill jag nämna att bolaget har fått förfrågan 
av flera ägarkommuner om att öka produktfloran med nya 
försäkringsprodukter, t ex olycksfallsförsäkring. Bolaget har 
dock för närvarande inte koncession från Finansinspektionen 
för andra produkter än de vi redan erbjuder till ägarkom-
munerna. Under 2020 kommer en översyn av möjlig-                                                                                                    
heterna att ske, varför det vore värdefullt att veta om det 
finns ett allmänt önskemål om att internupphandla även 
andra försäkringsomfattningar än egendoms- och ansvars-
försäkring.

Anders Ramäng, Verkställande direktör

Anders Ramäng, VD
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SSTYRELSEN

Från vänster: Anders Ramäng, Anders Nählstedt, Kjell Rosenlöf, Anders Bjärnehäll, Irene Robertsson, Lars Rönnlund, 
Stefan Tengberg, Lars Niklasson, Jan-Åke Troedsson, Per-Olof Derborn

STYRELSELEDAMÖTER:
Jan-Åke Troedsson, ordförande, ledningstrateg, Malmö stad
Lars Niklasson, vice ordförande, fd ekonomidirektör, Lunds kommun
Kjell Rosenlöf, ledamot, kanslichef, VD Alvesta Utvecklings AB, vVD Alvesta Kommunföretag AB
Irene Robertsson, ledamot, kommunchef, Olofströms kommun
Anders Nählstedt, ledamot, brandingenjör, Hässleholms kommun
Catarina Willman, Ledamot, kommunchef, Vannsbro kommun
Anders Bjärnehäll, ledamot, försäkringssakkunnig, Bjärnehäll Risk and Insurance

Ann-Christin Walméus, suppleant, ekonomichef, Sjöbo kommun
Stefan Tengberg, suppleant, ekonomidirektör, Varbergs kommun
Lars Rönnlund, suppleant, kommunchef, Hultsfreds kommun
 
PERSONAL:
Anders Ramäng, VD
Per-Olof Derborn, vVD/ekonomichef
Brittmarie Hjörneby, senior underwriter
Ingrid Andersson, administratör
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SSTYRELSENS 
ORDFÖRANDE

Jan-Åke Troedsson, Styrelsens ordförande

2019 har varit ett spännande år för bolaget. Det är fler som 
väljer att internupphandla (direktplacera) försäkringen hos 
oss. Vi har också kontakt med kommuner som vill ansluta 
sig till bolaget. Det stärker mig i min uppfattning att vårt 
bolag behövs som komplement när kommunerna upphand-
lar och erbjuds enbart ett eller två anbud. Kommunassu-
rans har som uppgift att erbjuda en effektiv försäkring till 
våra delägare och om försäkringen är internupphandlad så 
får kommunen en återbäring om skadeläget är gynnsamt. 
Vi har haft två år bakom oss med ett bra skadeutfall vilket 
är positivt. Våra återförsäkringspremier kan hållas på en 
låg nivå om skadehistoriken är gynnsam men det innebär 
förstås lägre kostnader för såväl kommunen som för bolaget 
om vi slipper skador. Detta visar att det är viktigt att fortsät-

ta arbeta med skadeförebyggande insatser. Vi i bolaget ska 
arbeta med att skapa en bra riskspridning och bra villkor 
för våra delägare. Ett högt resultat för bolaget är inte ett 
självändamål utan att vi har en kostnadseffektiv försäkring 
för ägarna. Ett bra resultat behövs för att skapa bra reserver 
för kommande skador, men vi ska inte samla mer pengar än 
vad som behövs för att uppfylla våra policies. 
 Under året har även en ny VD tillträtt. Vi välkomnar 
även Anders Ramäng till vår gemenskap. En ny VD innebär 
alltid en ny syn på den väg bolaget väljer. Jag ser fram mot 
en nystart på utvecklingsarbetet mot att ge delägarna så bra 
försäkringsvillkor som möjligt. 

Jan-Åke Troedsson
Styrelseordförande
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F
Per-Olof Derborn, Vice VD

FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören i Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB får härmed  avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.  
       
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under 
året varav ett tvådagars strategimöte samt tre beslut per cap-
sulam. Uppgift som anges inom parantes är föregående års 
uppgift.      
      
Bolagets bildande samt ägarna    
Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.  
      
Syftet med bolaget är:
• att garantera att delägarna alltid erhåller ett 

försäkringsskydd,   
• att utgöra en konkurrent till den befintliga försäkring-

smarknaden samt   
• att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande 

arbete.     
   

“Bolaget ägs av 69 (69) kommuner från olika delar av Sver-
ige, med klart övervägande andel i Götaland. Ägarna har 
tillsammans satt in 72 568 kkr (66 516 kkr) i aktiekapital. 
 Bolagets upptagningsområde avseende eventuella nya 
ägare är kommuner i Götaland.”   
 Ägarsamråd med representanter från de 69 delägarna 
hölls den 21 november på Hässleholms kulturhus i Hässle-
holm. Bolaget informerade då om hittillsvarande utveckling 
och framtidsplaner.      
     
Verksamhetens omfattning   
Bolaget har tillstånd för att bedriva försäkringsrörelse 
(benämndes tidigare koncession) för att till sina ägare och 
deras kommunala bolag meddela direkt försäkring i följande 
grupper och klasser av skadeförsäkring.  
•  Försäkring mot brand och annan skada på egendom 

(grupp e).    
• Fartyg (klass 6).    
• Allmän ansvarighet (klass 13).  
• Annan förmögenhetsskada (klass 16).  

     
Förutom finansiellt resultat bör bolagets lönsamhet även 
bedömas efter andra kriterier, som exempelvis minskad 
försäkringspremie för ägarna samt minskat skadeutfall hos 
ägarna.     
 Bolaget har under året tecknat försäkringsskydd för 58 
(58) kommuner samt 2 (2) bolag och kommunalförbund.  
Försäkringar tecknas endast för delägande kommuner eller 
deras hel- eller delägda bolag. Internupphandling enligt 3 
kap. LOU, erbjuds endast till kommuner som upphandlar 
försäkringsskydd inom sin intressesfär, medan övriga organ-
isationer enbart försäkras efter att Kommunassurans vunnit 
en upphandling enligt annan upphandlingsform i LOU. 
Under 2019 har 56 kommuner valt internupphandling 
och bolaget har totalt haft 58 försäkringskunder försäkring-
stagare, kommuner och bolag.    
 Möjligheten för ägarkommunerna efter ändringen i 
LOU att internupphandla sin försäkring i Kommunassur-
ans blev permanentad fr o m 2013. Kommunerna har fått 

attraktiva premieerbjudanden kopplat till ett premieåter-
bäringssystem som faller ut när kommunerna haft ett posi-
tivt skadeutfall.
 De riskexponeringar som har försäkrats i bolaget 
har återförsäkrats på den svenska och internationella 
återförsäkringsmarknaden.    
 Bolagets arbete med skadeförebyggande åtgärder har 
under året varit inriktat dels på informationsåtgärder gen-
temot kommunerna samt har det självkontrollprogram som 
har utvecklats i samarbete med vår riskkonsult börjat imple-
mentera.  

Väsentliga händelser under och efter 
räkenskapsårets utgång    
Generellt har det varit ett gynnsamt år gällande skador. 
Bolaget har haft endast en skada där återförsäkringsbolagen 
varit inblandade att ersätta. De som har ett bra skaderesultat 
och valt internupphandling, får totalt 7,6 Mkr (6,3 Mkr) i 
premieåterbäring.      
 Efter några år med relativt höga skadeutfall har det un-
der både 2018 och 2019 varit väsentligt bättre utfall.  
 Per den 1 augusti 2019 har tidigare VD pensionerats 
samt ny VD tillträtt.   
 I slutet av verksamhetsåret har det stått klart att antalet 
försäkrade kunder kommer att öka med flera nya kommun-
er samt att omsättningen år 2020 kommer att öka i mots-
varande mån.     
                                       
Årets resultat och skadeutfall   
Årets resultat uppgår till 28 321 tkr (12 823 tkr) före dis-
positioner och skatt. Bolaget gör en disposition från säker-
hetsreserven med 5 733 tkr (-20 250 tkr). Efter skatt slutar 
resultatet på 26 722 tkr (-6 087 tkr).   
 Under 2019 har de finansiella placeringarna ökat i värde 
med 10 573 tkr samtidigt som latent skatt ökar skatten med 
2 263 tkr, dvs en nettoeffekt med + 8 310 tkr på resultatet. 
Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 40 822 tkr 
(39 844 tkr). Skadekostnaderna för egen räkning uppgick 
till 23 735 tkr (13 593 tkr). Skadekostnaderna för egen 
räkning ökar därmed med 10 Mkr mellan åren.   
      
Ekonomisk ställning 
Bolaget har genom tidigare års vinster upparbetat en god 
ekonomisk ställning. Under åren 2010-2014 var det ekono-
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miska resultatet så bra att avsättningar till säkerhetsreserven 
kunde göras med över 31 Mkr. Några år därefter försäm-
rades skadeutfallet avsevärt. Negativa resultat både 2015 och 
2016. Under 2017 inträffade så mycket egendomsskador att 
bolagets garanterade högstanivå, stop-loss, uppnåddes. Kon-
solideringsgraden uppgår 2019 till 327 % (277 %) från att 
2009 ha varit 182 %. Den stora förändringen av konsolid-
eringsgraden över tid beror på att konsolideringskapitalet, 
bestående av eget kapital, exklusive uppskjutna skatteford-
ringar, och säkerhetsreserv, belastad med schablonskatt, 
för motsvarande period ökat till 131,4 Mkr (111,1 Mkr) 
från att 2009 ha legat på 68,6 Mkr. Ökningen av kon-
solideringskapital under 2019 beror på ett fint resultat från 
försäkringsrörelsen samt att effekten av ökningen av värde-
papper netto har gett 8,3 Mkr.  
 En betydande del av bolagets resultat härrör från bola-
gets placeringsverksamhet. Räntorna på marknaden har 
under året legat kvar på motsvarande den exceptionellt låga 
nivå som varit de senaste åren, med stiborränta på negativt 
värde. Avkastningen på den typ av värdepapper som bola-
get vanligtvis har köpt, certifikat och företagsobligationer, 
är fortsatt på mycket låg räntenivå. Bolaget gör även andra 
placeringar i form av strukturerade produkter och förlagslån 
för att kunna uppnå högre avkastning och värdestegring till 
begränsad risk. Vissa av bolagets strukturerade produkter 
har inte avkastning men är kopplade till aktieportföljer eller 
index som istället förväntas leda till värdestegring. Avkast-
ningen för bolagets finansiella placeringar har varit god i 
förhållande till tagen risk enligt placeringspolicyn. Under 
året återhämtade sig värdet på bolagets värdepapper efter att 
ha gått  ned kraftigt under 2018. Värdet är vid bokslutstill-
fället högre än vad de är inköpta för. Den direkta avkastnin-
gen har under 2019 uppgått till  3,64 % (3,07 %). Tidigare 
år har de finansiella intäkterna kunnat finansiera stor del av 
bolagets administrativa verksamhet, det är med dagens rän-
tenivåer inte längre möjligt.     
 Idag har bolaget en hög kapitalbas 132,7 Mkr (112,6 
Mkr), att jämföras med nuvarande krav på solvensmarginal, 
39,8 Mkr. Det är positivt med en hög kapitalbas sett till 
bolagets ambitioner att få fler försäkringstagare samt att vär-
va fler delägare.     
 
Risker i verksamheten    
Kommunassurans Syd Försäkrings AB köper återförsäkring 
för att begränsa bolagets risker. För egendomsskada var 
bolagets självbehåll 5 Mkr för enskild skada att jämföra 
med 2018 års nivå med 6 Mkr i självbehåll. Den totala 
skadekostnaden för egendomsskdor som ersätts av bolaget, 
aggregat, uppgick till 25 Mkr. För ansvarsskador var självbe-
hållet 2 Mkr per skadehändelse och maximerat till 5 Mkr 
per år vilket det varit sedan 2006. I ett särskilt program för 
Malmö stad uppgick totala risken till 1 Mkr. Sammanlagt 
begränsades bolagets totala risk till 31 Mkr (25+5+1) per 
år. Återförsäkring tecknades hos svenska och internationella 
återförsäkringsbolag och har handlats upp enligt Lagen om 
offentlig upphandling, LOU.    
 Finansrörelsen styrs av bolagets placeringspolicy. Kapi-
talet har varit placerat i bank, kommun- och företagsobliga-
tioner samt andra räntebärande värdepapper i enlighet med 
bolagets placeringspolicy. 
 Bolagets risker finns utförligare beskrivet under 
“Tilläggsupplysningar”.    
Verksamheten 2020    
Premierna ser ut att ligga på samma nivå som tidigare år. För 
kunder som internupphandlat sin försäkring enligt LOU 

3 kap 11 § ligger premierna stilla, vilket är avsikten med 
den placeringstekniken. Som nämnts ovan ökar dock an-
talet försäkrade kommuner, vilket indikerar en hårdnande 
marknad. Att marknaden hårdnar uttrycks också av andra 
försäkringsföretag.    
 “De kommuner som inte har internupphandlat sin 
försäkring utan istället upphandlat via LOU kommer att 
erbjudas möjligheten. Från Kommunassurans sida re-
kommenderas ägarkommunerna att internupphandla, 
eftersom det leder till lägre transaktionskostnader samt att 
bolaget erbjuder bättre villkor vid en internupphandling 
än vid en upphandling enligt annan upphandlingsform. 
Internupphandlande kommuner deltar även i bolagets pre-
mieåtebäringsprogram, vilket hittills gett internupphand-
lande kommer återbäring om totalt 36,0 Mkr. 
 Det finns dessutom vissa kommuner som inte har sin 
fösäkring i bolaget idag, de kommer att få en förnyad kon-
takt med erbjudande om direktplacering.
 Arbetet med att attrahera nya delägare inom upptag-
ningsområdet kommer att fortgå, även om det är en relativt 
långsam process, så är vår ambition att årligen kunna kom-
ma till avslut med några kommuner.”  
 Arbetet med att stimulera delägarna i deras skadeföre-
byggande arbete kommer att fortsätta genom utbildningar, 
seminarier och nätverksbyggande. Även kompetenshöjning 
på området kommer att genomföras under 2020. Bolaget 
kommer också att undersöka möjligheter för att utveckla 
ett digitialt deltagande i t ex seminarier, ägarsamråd och 
bolagsstämma.
Coronaviruset, som drabbade Kina under inledningen av 
2020, har spridit sig snabbt över världen. Viruset leder till 
sjukdomen covid-19, vilken sedan 11 mars 2020 klassas 
som en pandemi. Covid-19 har blivit ett reellt hot mot den 
globala tillväxten. Oron för en annalkande global lågkon-
junktur har ökat, vilket har fått börserna och obligations-
räntorna att falla kraftigt under mars månad. I Europa har 
spridningen av covid-19 tilltagit under de senaste veckorna, 
vilket har lett till omfattande åtgärder för att begränsa sprid-
ningen. För att stödja konjunkturen och säkra den finansiel-
la stabiliteten har centralbanker i USA, Europa och Asien 
sänkt styrräntorna samtidigt som omfattande finanspolitis-
ka stimulanspaket lagts fram. De närmaste veckorna kom-
mer effekterna på världsekonomin av covid-19  att bli allt 
tydligare med risk för den globala ekonomin krymper för 
första gången sedan den globala finanskrisen 2008/09. Hur 
långvarig nedgången blir är avhängig pandemins utveckling. 
Historiskt har den globala ekonomin återhämtat sig snabbt 
efter en pandemi men riskerna för en mer utdragen åter-
hämtning ska inte underskattas.    
       
Medarbetare och ersättning   
“Bolaget har fyra anställda, varav två kvinnor (senior under-
writer och administratör) samt två män (VD och ekonom-
ichef/vice VD). 
 Det föreligger inga osakliga löneskillnader mellan män 
och kvinnor. Nuvarande VD:s lön har för år 2019 och 2020 
avtalats i samband med anställningsprocessen.
Ingen rörlig ersättning utgår till någon av bolagets anställda. 
       
Redovisningsprinciper   
Bolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med 
föregående år och upprättas enligt så kallad lagbegränsad 
IFRS. Bolaget förbereder införandet av det nya regelverket 
IFRS 17, som enligt föreliggande förslag ska tillämpas från 
och med den 1 januari 2022.    
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VVINSTDISPOSITION

Malmö den 1 april 2020

 Jan Åke Troedsson Lars Niklasson Anders Bjärnehäll Iréne Robertsson 
 Ordförande vice ordförande     
 
       
 
  Kjell Rosenlöf Anders Nählstedt Catarina Willman Anders Ramäng 
   Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 3 april 2020
 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Carl Fogelberg
        Auktoriserad revisor

 
Vår granskningsrapport har lämnats 3 april 2020

 

Per Lilja                                          Sylve Qvillberg
                                                           Lekmannarevisor                            Lekmannarevisor

Disposition av resultat   
Förslag till disposition av bolagets resultat 2019  
Till årsstämmans disposition står följande belopp (kr)  
Från tidigare år balanserat 7 943 706  
Överkursfond 4 711 575  
Årets resultat 26 722 333  
Summa 39 377 614  
    
 
  
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:   
att     i ny räkning balanseras 39 377 614 kr.   
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FFEMÅRSÖVERSIKT
RESULTATET (kr)  2019 2018 2017 2016 2015

1)* Konsolideringskapital och kapitalbas har för samtliga år justerats med skatteeffekt på obeskattade reserver.

2)* Se även not 9 gällande 2018 års uppgifter. 

Definitioner  
För egen räkning (f e r) avser den del av premien som tillfaller bolaget efter avdrag för återförsäkring. Gäller också den del av 
utbetalda försäkringsersättningar som bilaget själv skall svara för före återförsäkrares del i skadeutbetalningen.  
Premieinkomst är den totala premien som inbetalats under 2019. Den kan också till delar avse 2020. I premieinkomst för egen 
räkning (f e r) har avdrag skett med kostnad för återförsäkring.       
Premieintäkt är den premieinkomst som endast avser kalenderåret 2019.      
Konsolideringsgrad är konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.    
Skadeprocent är försäkringsersättningarna i procent av premieintäkten.      
Driftkostnadsprocent är försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.     
Totalkostnadsprocent är summan av försäkringsersättningar och försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten. 
Direktavkastning är kapitalavkastningen i procent av summan placeringstillgångar och likvida medel.   
    

Premieinkomst för egen räkning, (f e r) 40 754 132 40 079 411 30 208 977 30 593 792 28 219 987

Premieintäkt f e r 40 822 404 39 843 887 30 094 100 29 509 035 28 335 122

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  -1 086 455 1 727 429 623 299 834 952

Försäkringsersättningar (skadeers) f e r -23 734 806 -13 593 361 -26 073 292 -32 454 703 -26 161 324

Driftkostnader f e r -9 015 950 -9 011 218 -7 926 283 -6 946 835 -7 264 429

Övriga intäkter/kostnader 0 0 0 0 0

Tekniskt resultat försäkringsrörelsen 8 071 648 16 152 853 -2 178 046 -9 269 204 -4 255 679

       

Finansrörelsens resultat 19 724 194 -3 829 633 4 923 304 2 456 346 3 451 179

Övriga intäkter/kostnader 525 000 500 000 500 000 500 000 250 000

Avsättn(-)/disp(+) säkerhetsreserv 5 733 341 -6 862 364 0 6 500 000 3 900 000

Skatt -7 331 850 -1 605 930 -640 500 0 -634 150

Årets resultat 26 722 333 4 354 926 2 604 758 187 142 2 711 350

       

Ekonomisk ställning       

Placeringstillgångar 183 439 803 171 468 486 165 290 225 149 527 120 156 033 531

Försäkringstekniska avsättningar f e r -34 445 029 -48 762 314 -59 894 189 -46 953 229 -42 546 726

Konsolideringskapital *1), *2) 133 417 627 111 081 773 96 791 991 90 785 400 94 266 018

Kapitalbas *1), *2) 132 650 732 112 577 445 104 200 194 90 672 303 94 720 795

Erforderlig solvensmarginal  39 774 260 38 485 550 36 043 550 36 682 910 34 730 420

Konsolideringsgrad 327% 277% 320% 297% 334%

Primärkapital 134 244 855 124 580 693 94 998 939 70 543 883 

Tilläggskapital 0 0 0 0 

Minimikapitalkrav 38 807 727 36 654 050 36 043 550 36 500 500 

Solvenskapitalkrav 34 193 725 42 407 245 57 743 556 36 922 988 

Solvenskvot 402% 297% 165% 188% 

       

Nyckeltal       

Skadeprocent 58,1% 34,1% 86,6% 110,0% 92,3%

Driftkostnadsprocent 22,1% 22,6% 26,3% 23,5% 25,6%

Totalkostnadsprocent 80,2% 56,7% 113,0% 133,5% 118,0%

Kapitalförvaltningens direktavkastning räntor 3,64% 3,07% 3,46% 1,53% 2,43%

Kapitalförvaltningens totalavkastning räntor o  9,40% -2,35% 3,46% 1,75% 2,38%   
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RRESULTATRÄKNING
Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor) Not 2019 2018
Premieintäkt för egen räkning, (f e r)     

Premieinkomst 1 61 938 225 62 387 559

Premier för avgiven återförsäkring  -21 184 093 -22 308 201

Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie     

och kvardröjande risker  68 272 -235 471

  40 822 404 39 843 887

     

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2 3 552 898 -1 086 455

  3 552 898 -1 086 455

Utbetalda försäkringsersättningar      

Före avgiven återförsäkring  -58 811 814 -57 789 988

Driftkostnader för skadereglering  -2 689 682 -2 740 285

Återförsäkrares andel  23 535 479 34 964 113

    

Förändring i avsättning för oreglerade skador      

Före avgiven återförsäkring  37 788 617 61 390 773

Återförsäkrares andel  -23 557 406 -49 417 974

  -23 734 806 -13 593 361

     

Driftkostnader f e r 3 -9 015 950 -9 011 218

  -9 015 950 -9 011 218

    

Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  11 624 546 16 152 853

    

Icke teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  11 624 546 16 152 853

Kapitalavkastning, intäkter 4 7 630 629 6 138 424

Realiserade vinster/förluster 4 1 726 970 414 554

Kapitalavkastning, kostnader  -206 150 -115 000

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen  -3 552 898 1 086 455

Orealiserade vinster/förluster  10 572 745 -11 354 066

Övriga intäkter och kostnader  525 000 500 000

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  28 320 842 12 823 220  

   

Bokslutsdispositioner     

Förändring av säkerhetsreserv  5 733 341 -6 862 364

Resultat före skatt  34 054 183 5 960 856

Skatter 5 -7 331 850 -1 605 930

Årets resultat  26 722 333 4 354 926
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RRESULTATANALYS
Resultatanalys (Kr) Not  Företag & Fastighet 1

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat    

Premieintäkt för egen räkning, (f e r) RA 1 40 822 404

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  3 552 898

Försäkringsersättningar f e r RA 2 -23 734 806

Övriga intäkter/kostnader  0

Driftkostnader f e r  -9 015 950

  11 624 546

    

Avvecklingsresultat f e r    

Avvecklingsresultat brutto RA 3 15 670 786

Återförsäkrares andel  -8 334 600

  7 336 186 

   

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring    

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker  -3 775 924

Avsättning för oreglerade skador  -52 775 440

  -56 551 364

   

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar    

Avsättning för oreglerade skador  22 106 335

  22 106 335

1) Avser försäkringsgren enligt Finansinspektionens definitioner.   

    

NOTER TILL RESULTATANALYSEN   
Not RA 1  Premieintäkt f e r   

Premieinkomst före avgiven återförsäkring  61 938 225

Premier för avgiven återförsäkring  -21 184 093

Förändring i avsättning för ej intjänad premie     

och kvardröjande risker  68 272

Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring  40 822 404

    

Not RA 2  Försäkringsersättningar f e r    

Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering    
Före avgiven återförsäkring  -58 811 814

Återförsäkrares andel  23 535 479

Skadereglering  -2 689 682

  -37 966 017

Förändring i avsättning efter avgiven återförsäkring    

Före avgiven återförsäkring  37 788 617

Återförsäkrares andel  -23 557 406

  14 231 211

    

Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring  -23 734 806
   

Not RA 3 Avecklingsresultat   

Avvecklingsvinsten består av ett skador som avskrivits och inte ersatts eller skador som fått minskad reserv. Även reglerade 

skador som haft lägre skadekostnad än reserven för skadan förekommer.     

  7 336 186
    

  



12

BBALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR Not 2019-12-31  2018-12-31

Placeringstillgångar     

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  183 439 803 171 468 486

  183 439 803 171 468 486

    

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska      

avsättningar     

Avsättning för oreglerade skador  13 506 335 37 063 741

  13 506 335 37 063 741

     

Fordringar     

Fordringar avseende direkt försäkring  45 534 734 45 796 892

Fordringar avseende återförsäkring  8 600 000 6 000 000

Övriga fordringar  99 827 329 277

Skattefordringar  1 840 506 7 256

  56 075 067 52 133 425

     

Andra tillgångar     

Materiella tillgångar 8 0 329 117

Kassa och bank  37 373 517 34 547 745

Uppskjutna skattefordringar  0 1 495 672

  37 373 517 36 372 534

    

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    

Upplupna ränteintäkter  3 817 968 2 643 202

  3 817 968 2 643 202

    

 

SUMMA TILLGÅNGAR  294 212 690 299 681 388

     



13

Not 2019-12-31  2018-12-31EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Bundet eget kapital     

Aktiekapital, 72 568 aktier á 1 000 kr  72 568 000 72 568 000

Reservfond  688 688

Summa bundet eget kapital  72 568 688 72 568 688

     

Fritt eget kapital 9  

Överkursfond  4 711 575 4 711 575

Balanserad vinst/förlust  7 943 018 5 765 132

Årets resultat  26 722 333 4 354 926

Summa fritt eget kapital  39 376 926 14 831 633

Summa eget kapital  111 945 614 87 400 321

    

 

Obeskattade reserver     

Säkerhetsreserv 9 26 545 023 32 278 364

  26 545 023 32 278 364

     

Försäkringstekniska avsättningar före      

avgiven återförsäkring    

 

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 10 3 775 924 3 844 196

Oreglerade skador 11 52 775 440 87 964 057

  56 551 364 91 808 253

Avsättning för andra risker och kostnader     

Avsättning för skatter 9 0 2 945 280

  0 2 945 280

Skulder     

Skulder avseende återförsäkring  0 0

Övriga skulder 12 12 959 613 22 547 172

Skatteskuld  7 355 675 

  20 315 288 22 547 172

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 78 855 401 62 701 998

  78 855 401 62 701 998

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR      

OCH SKULDER  294 212 690 299 681 388
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EEGET KAPITAL
REDOGÖRELSE ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (kr)

BUNDET EGET KAPITAL

Aktiekapital

Fond för 
verkligt värde

FRITT EGET KAPITAL

Överkurs-
fond

Balanserad
vinst och årets

resultat

Summa

Övrigt till-
skjutet kapital

Summa

Ingående balans per 2019-01-01  72 568 000 688 72 568 688

Transaktioner med aktieägare    

Genomförd nyemission    0

Transaktion med aktieägare    0

Summa transaktioner med aktieägare  0 0 0

Utgående balans per 2019-12-31  72 568 000 688 72 568 688

    

Ingående balans per 2019-01-01  4 711 575 -322 298 4 389 277

Justerad ingångsbal 2019-01-01   10 442 356 10 442 356

Årets resultat   26 722 333 26 722 333

Summa resultat  4 711 575 36 842 391 41 553 966

Transaktioner med aktieägare    

Genomförd nyemission   0 0

Transaktion med aktieägare   0 0

Utdelning avseende 2018   -2 177 040 -2 177 040

Summa transaktioner med aktieägare  0 -2 177 040 -2 177 040

Utgående balans per 2019-12-31  4 711 575 34 665 351 39 376 926

*) För rättelse av fel se not 9



15

KKASSAFLÖDESANALYS
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2019 2018

Årets resultat 26 722 -6 087

Justering för av- och nedskrivningar 37 124

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -12 520 16 967

Förändring säkerhetsreserv -5 733 20 250

Förändring försäkringstekniska avsättningar -14 231 -24 777

Betald skatt -2 972 -1 021

Upplupen räntefordran ej utbetald (förändring)   

(Bokslutsdisp, övr korr EK)   

 -8 697 5 456

   

Förändring kortfristiga fordringar 205 -16 135

Förändring kortfristiga skulder 6 498 -1 503

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 994 -12 182

   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Förvärv materiella anläggningstillgångar   

Avyttring materiella anläggningstillgångar 419  

Investeringar i placeringstillgångar 6 578 -12 443

Kassaflöde från investeringsverksamheten 6 997 -12 443

   

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   

Utdelning -2 177 -1 330

Inbetalt registrerat aktiekapital   

Inbetalt värde överkursfond   

Inbetalt ej registrerat aktiekapital   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 177 -1 330

   

Årets kassaflöde 2 826 -25 955

  

 

Likvida medel vid årets början  34 547 60 502

Årets förändring 2 826 -25 955

Likvida medel vid årets slut 37 373 34 547
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NOTER

Not 1 Premieinkomst    
 Den totala premien som inbetalats under kalenderåret 2019.    
 Den kan till vissa delar avse premieperiod som sträcker sig in i 2020.    
 Premieinkomst 69 501 68 669
 Utbetald och reserverad premieåterbäring -7 563 -6 281
 Summa premieinkomst 61 938 62 388
     
Not 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen    
 Avkastning på den del av kapitalet som har funnits tillgänglig för placeringar hänförligt till försäkrings-   
 verksamheten. Gäller skador som är reservsatta, för egen räkning.    
 Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats på den genomsnittliga    
 summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på 9,40 % (-2,35 %).    
 Ingående avsättning för oreglerade skador  87 964 153 467
 Utgående avsättning för oreglerade skador  52 775 87 964
  140 739 241 431
     
 Genomsnittlig avsättning för åre 70 370 120 716
 Avgår genomsnittlig andel återförsäkrare för året -32 585 -70 123
 Summa beräkningsunderlag 37 785 50 593
 Avkastning 3 553 -1 086

     
Not 3 Driftkostnader    
 Personalkostnader 5 136 4 577
 Lokalkostnader 349 336
 Styrelsekostnader 423 356
 Revisionsarvoden 406 510
 Övriga kostnader 2 665 3 108
 Avskrivninga 37 124
  9 016 9 011

Personal och löner  
Bolaget har haft 4 (4) anställda, 2 (2) män och 2 (2) kvinnor. Till verkställande direktören har utgått lön om  totalt 1 229 
tkr (1 177 tkr) samt därutöver förmån av tjänstebil. Till vice vVD/ekonomichef har lön utgått med 724 tkr (699 tkr) samt 
därutöver förmån av tjänstebil t o m februari 2019. Styrelsearvoden uppgår till  285 tkr (274 tkr). Sociala avgifter och löne-
skatter uppgår till 1 229 tkr (1 091 tkr) och pensionsförsäkringspremier för VD och vVD till  618 tkr (502 tkr). Därutöver 
finns inga pensionsförpliktelser för bolaget. Styrelsen består av 7 ordinarie ledmöter (5 män och 2 kvinnor) samt 3 ersättare (2 
män och 1 kvinna).    
    
Ersättning för revision   
Ersättning till auktoriserad revisor beräknas uppgå till 370 tkr.   
    
 
Styrelsearvoden        
Arvode till ledamot och suppleant till styrelsen har under året fördelats enligt följande:    
    
               Belopp tkr  
 
   Jan-Åke Troedsson, ordförande  0  
 Lars Niklasson, vice ordförande o vice försäkringssakkunnig 79  
 Anders Bjärnehäll, ledamot o försäkringssakkunnig 97  
 Hans Hyllstedt,ledamot tom maj 2019 5 
 Anders Nählstedt, ledamot  19  
 Irene Robertsson, ledamot  22  
 Kjell Rosenlöf, ledamot 18  
 Catarina Willman, ledamot fr o m maj 2019, tidigare suppleant 14  

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER (kkr 2019 2018 
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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 Ann-Christin Walméus, suppleant  12  
 Stefan Tengberg, suppleant 12  
 Lars-Erik Rönnlund, suppleant 8  
    
Riktlinjer 
Till styrelsens ordförande utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Nuvarande ordförande avstår arvode. Något särskilt arvode 
utgår ej för kommittéarbete.  Till ledningen har årsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning.  
   
Ersättning till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgörs av grundlön, övriga förmåner och pension. Ingen rörlig 
ersättning förekommer.   
   
 Pensionsförmåner och övriga förmåner till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgår som del av den totala ersät-
tningen.   
   
Övriga förmåner avser tjänstebil   
   
Avgångsvederlag   
Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida är 
uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot 
andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.    
   
 Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida är 
uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas 
mot andra inkomster. Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida utgår inget avgångsvederlag.    
  
  2019 2018
Not 4 Kapitalavkastning, intäkter     
Ränta på bankmedel samt kommun- och företagsobligationer mm 7 424 6 023
 Realiserad vinst/förlust vid försäljning 1 727 415
 Orealiserad vinst/förlust verkligt värde 10 573 -11 354
   19 724 -4 916
Not 5 Skatter    
 Årets skatt -7 332 -1 606
 
 Resultat före skatt 34 054 5 961
 Orealiserat resultat värdepapper  11 354
 Underlag för beskattning 34 054 17 315
 Skatt enligt gällande skattesats, 21,4 %  
 samt för upplösen av säkerhetsreserv, 22,0 % -7 288 -3 817
 Ej avdragsgilla kostnader -44 -8
 Skatt hänförligt till tidigare år  -23
 Redovisad effektiv skatt -7 332 -3 848 
     
   
Not 6 Placeringstillgångar  2019   2018  
  Nominellt Anskaffningsv Verkligt värde Nominellt Anskaffningsv Verkligt värde

 Kommunobligationer 7 000 7 166 7 018 7 000 7 166 7 072
 Företagsobligationer och räntebevis 136 747 137 082 141 051 132 389 132 890 130 059
 Strukturerade produkter och fonder 34 100 34 769 35 371 37 100 38 054 34 337
  177 847 179 017 183 440 176 489 178 110 171 468

Not 7 Fordringar avseende direkt försäkring     
 Fakturerade ej betalda premier för 2019     45 535 45 797
    
Not 8 Materiella tillgångar   
 Tidigare års anskaffningar 779 779
 Årets anskaffningar 0 0
 Årets avyttringar -292 0
 Tidigare års avskrivningar -450 -326
 Årets avskrivningar -37 -124
 Utgående bokfört värde 0 329
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Not 9 Under året noterades att föregående års beräkning av säkerhetsreserven icke var korrekt utförd. En rättelse har   
 skett under innevarande räkenskapsår, mot balanserade vinstmedel (se även redogörelse över förändring i eget   
 kapital sidan 11). Reserven var upptagen till ett för högt belopp om 13 387 636 kr.    
 I bokslutet har följande poster justerats: 

Balansräkning  Värde enl avg. ÅR Rättelse  Nytt värde  
Säkerhetsreserv  45 666 000 -13 387 636 32 278 364  
Skatteskulder  871 534 2 945 280 3 816 814 
 
Resultaträkning  Värde enl avg. ÅR Rättelse  Nytt värde  
Dispens säkerhetsreserv  -20 250 000 13 387 636 -6 862 364  
Skatter  1 339 350 -2 945 280 -1 605 930

    2019 2018
Not 10 Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker    
 Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets början  3 844 3 609
 Förändring under året    -68 235
 Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets slut  3 776 3 844

Not 11 Avsättning för oreglerade skador    
 Inträffade och rapporterade skador vid årets början  69 864 137 267
 Inträffade och rapporterade skador förändring under året -34 589 -67 403
 Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) vid årets början 18 100 16 200
 Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) förändring under året -600 1 900
 Utgående balans för oreglerade skador 52 775 87 964
    
Not 12 Övriga skulder   
 Leverantörsskulder 566 489
 Övriga skulder 12 394 22 058
  12 960 22 547
Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
 Fakturerade premier för 2019 77 392 60 343
 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 463 2 359
  78 855 62 702
Not 14 Poster inom linjen   
 Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder   
 Registerförda tillgångar   
 Aktier 8 611 12 191
 Obligationer 29 354 39 288
 Kassatillgångar 1 790 2 249
 Övriga placeringar 1 708 2 106
 Ställda säkerheter Inga Inga
 Ansvarsförbindelser Inga Inga

Not 15  Händelser efter räkenskapsårets utgång   
 Effekter av pandemin covid-19 som har påverkat och kan komma att påverka bolagets ekonomi utgörs bl.a.  
av att värdet på bolagets placeringar har minskat väsentligt och kan få yterligare effekter framöver, att bola-
gets likviditet begränsas samt att vissa försäkringsskador kan öka under dessa förhållanden. På grund av den 
snabbt föränderliga situation som omvärlden befinner sig i, bedömer styrelsen att det i dagsläget inte är möjligt 
att förutsäga varaktigheten eller omfattningen av påverkan på bolaget och kan därför inte förutsäga den fulla 
potentiella ekonomiska påverkan detta kommer att ha på bolagets resultat, kapitalsituation eller likviditet. Bola-
get har upprättat extra ORSA-rapport samt svarat Finansinspektionen på enkät i temat.  
 

Not 16 Vinstdisposition (kr)   
Behandling av resultat   
Till bolagsstämmans förfogande står:   
Balanserat resultat 7 943 706  
Överkursfond 4 711 575  
Årets resultat 26 722 333  
Att disponera 39 377 614  
  

 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:
 att     i ny räkning balanseras 39 377 614 kr.
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TTILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
   
Redovisningsprinciper   
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med 
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt 
med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 
2008:26 o 2011:28, “lagbegränsad (IFRS) International 
Financial Reporting Standards”. Bolaget tillämpar genom 
FFFS 2008:26 att IFRS är tillämpliga för upprättandet av de 
finansiella rapporterna, med begränsningar och tillägg som 
följer av svensk lag RFR 2 samt FFFS 2008:26.   
      
Värderingsprinciper 
Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med 
IFRS görs bedömningar och uppskattningar samt antaganden 
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och 
de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader. Uppskattningarna och antaganden är baserade 
på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer 
som under rådande förhållanden synes vara rimliga. 
Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar. Uppskattningar och bedömningar ses över 
regelbundet.     
      
Valuta   
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor , SEK, som 
även utgör rapporteringsvalutan. Bolaget gör inte affärer i 
annan valuta. I de fall bolaget köper värdepapper utställda i 
annan valuta har dessa valutasäkrats till SEK varför bolaget 
inte tar någon valutarisk.    
   
Materiella tillgångar   
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen 
som anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Det redovisade 
värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur 
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller då inga 
ekonomiska fördelar väntas av användandet.    
   
Finansiella tillgångar och skulder                                                                                                                                          
Bolaget tillämpar IFRS 9, utgiven av IASB juli 2014, 
från 1 januari 2018. Denna tillämpning har resulterat 
i förändringar i redovisningsprinciper. Bolaget har inte 
förtidstillämpat IFRS 9 under tidigare perioder.   
   
Klassificering  
Bolagets principer för klassificering och värdering av 
finansiella tillgångar baseras på en bedömning av både 
(i) företagets affärsmodell för förvaltningen av finansiella 
tillgångar, och (ii) egenskaperna hos de avtalsenliga 
kassaflödena från den finansiella tillgången.  
     
Finansiella tillgångar värderas initialt till verkligt värde plus, 
i de fall tillgången inte redovisas till verkligt värde via resulta-
träkningen, transaktionskostnader direkt hänförliga till kö-
pet. Transaktionskostnaderna hänförliga till finansiella till-
gångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen 
kostnadsförs direkt i resultaträkningen.  

Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 
Bolaget klassificerar endast sina finansiella tillgångar som 
tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde då 
följande krav är uppfyllda:    
     
• tillgången ingår i en affärsmodell där målet är att 

inkassera avtalsenliga kassaflöden, och  
      
 

• avtalsvillkoren ger vid specifika tidpunkter upphov till 
kassaflöden som enbart består av kapitalbelopp och 
ränta på det utestående kapitalbeloppet.  
      
 

Följande finansiella tillgångar redivisas till upplupet anskaf-
fningsvärde; Fordringar avseende direkt försäkring, Kassa 
och Bank, Övriga fordringar.    
Dessa tillgångar redovisades till upplupet anskaffningsvärde 
även enligt tidigare principer.    
    
Tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträk-
ningen 
Bolaget har valt att redovisa Obligationer och andra rän-
tebärande värdepapper såsom redovisade till verkligt värde 
över resultaträkningen på grund av att de finansiella tillgån-
garna innehas i en affärsmodell där kriterier för kassaflöden 
inte uppfylls.     
   
Tillgångar värderade till verkligt värde över övrigt total-
resultat
Bolaget har inte några finansiella tillgångar till verkligt 
värde över totalresultat.     
 
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resul-
taträkningen     
Bolaget har inte några finansiella skulder till verkligt värde 
via resultaträkningen.    
     
Andra finansiella skulder    
Övriga finansiella skulder, t ex Leverantörsskulder, Övriga 
skulder och upplupna kostnader ingår i denna kategori. 
      
Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.  
      
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och 
tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från 
leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristi-
ga skulder om de förfaller inom ett år.  

Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, 
och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter 
transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas 
i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämp-
ning av effektivitetsräntemetoden i de fall den är väsentlig. 
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Derivatinstrument     
Bolaget har inga derivatinstrument.   
      
Nedskrivning av fordringar värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde     
    
Bolaget värderar från och med 1 januari 2018 de framtida 
förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar i 
skuldinstrument redovisade till upplupet anskaffningsvärde 
resp verkligt värde med förändringar via resultaträkningen 
baserat på framåtriktad information. Bolaget väljer reserver-
ingsmetod baserat på om det skett en väsentlig ökning i 
kreditrisk eller inte. Bolaget tillämpar i enlighet med regler-
na i IFRS 9 en förenklad metod för nedskrivningsprövning 
av kundfordringar. Förenklingen innebär att reserven för 
förväntade kreditförluster beräknas baserat på förlustrisken 
för hela fordrans löptid och redovisas första gången.  
 
Beräkning av verkligt värde   
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en 
aktiv marknad (t ex finansiella tillgångar som innehas för 
handel och finansiella tillgångar som kan säljas) baseras 
på noterad marknadskurs per balansdagen. De noterade 
marknadskurser som används för finansiella skulder är de 
faktiska säljkurserna. De instrument som innehas av Bolaget 
handlas på en aktiv eller observerbar marknad.  
      
Borttagande av finansiella tillgångar och skulder  
Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när 
samtliga förmåner och risker överförts till annan part alter-
nativt när förpliktelser fullgjorts.   
      
Försäkringstekniska avsättningar    
Avsättningen gäller för ej intjänade premier och kvardrö-
jande risker samt avsättning för oreglerade skador.  
      
Avsättningen för ej intjänade premier avser att täcka den 
förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående 
löptiden på redan ingångna och fakturerade försäkringsavtal 
som fördelas proportionellt över tidsperioden. I beaktande 
tas hur stor del av premien för varje enskild försäkring som 
hänför sig till tiden efter redovisningsperioden.  
      
I avsättning för oreglerade skador ingår det kvarstående åta-
gande som bolaget har för inträffade skador. I ersättnings-
reserven ingår också beräkning av skador som har inträffat 
men ännu ej rapporterats (IBNR, incured but not reported). 
Beräkningen har gjorts i samråd med bolagets aktuarie. 
       
Avsättningen för anmälda skador beräknas genom individu-
ell bedömning av enskilda skadefall.   
      
De försäkringstekniska avsättningarna har beräknats i en-
lighet med fastställda principer i bolagets försäkringsteknis-
ka riktlinjer. Bolaget har inte diskonterat sina skadereserver. 
       
Premier och försäkringsersättningar   
“Premieinkomst/intäkt
Som Premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för 
direkt och mottagen återförsäkring som inbetalats eller kan 
tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkring-
sperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Med 
bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela 
försäkringsperioden efter avdrag för eventuella kundrabat-

ter. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart be-
loppet är känt. Premieinkomst redovisas exklusive skatter 
och andra avgifter som belastar försäkringspremien. Pre-
mieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är 
intjänad. Ej intjänad premie sätts av till Avsättning för ej 
intjänade premier. “     
 
Bolaget erbjuder internupphandling av försäkringsskydd till 
delägande kommuner, ej kommunala bolag. Den innebär bl 
a att kommuner som har positivt skadeutfall kan få upp till 
18 % av premien i återbäring. Premieåterbäringen reducerar 
aktuell periods premieinkomst för bolaget i resultaträknin-
gen.      
      
Utbetalada försäkringsersättningar  
Som Utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalnin-
gar till försäkringstagare under räkenskapsåret på grund 
av försäkringsavtal eller inträffade försäkringsskador, ober-
oende av när skadan inträffat.    
     
Obeskattade reserver   
Storleken av den totala avsättningen till säkerhetsreserven 
regleras i Finansinspektionens FFFS 2015:19 och FFFS 
2015:23. Den tillämpade regeln för bolaget avser 0,5 X 
Premieinkomsten för egen räkning + 0,2 X Avsättning för 
oreglerade skador för egen räkning, vilket totalt möjliggör 
en avsättning upp till 26,5 Mkr. Nuvarande regler med 
säkerhetsreserv kommer inom de närmaste åren stegvis att 
upphöra.      
 
Pensionskostnader    
Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det 
innebär att bolaget fortlöpande betalar en fastställd avgift 
till en separat juridisk enhet dit bolaget inte har några rättsli-
ga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter. 
Bolaget har således inga ackumulerade pensionsskulder. 
      
Kapital överförd från finansrörelse  
Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning 
över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genomsnit-
tliga försäkringstekniska avsättningar för egen räkning 
efter avdrag för nettofordringar i försäkringsrörelsen. Den 
överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en ränte-
sats som motsvarar den genomsnittliga avkastningen på 
bolagets värdepapper. Resterande del som inte överförs 
till försäkringsrörelsens resultat utgöres av kapitalavkast-
ning intäkter.     
 
Skatter      
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas i årets resultat. Aktuell skatt är den 
skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med 
tillämpning av de skattesatser som är beslutade per balans-
dagen. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkning-
smetoden.  I 2019 års årsredovisning har aktuell skattesats, 
21,4 %, tillämpats.     
    
     
“Viktiga uppskattningar och bedömningar för 
redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklus-
ive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga 
under rådande förhållanden. Viktiga uppskattningar och 
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antaganden för redovisningsändamål
Försäkringsföretaget gör uppskattningar och antaganden 
om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål 
som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan 
att motsvara det verkliga resultatet. Det är främst beräknin-
gen av försäkringstekniska avsättningar som innebär en be-
tydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för 
tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår 
vilket behandlas i huvuddrag nedan. 
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar beräknas med metoder 
som innebär att olika antaganden görs. Särskilt för den del 
av avsättningarna som avser inträffade men ej rapporterade 
skador finns en osäkerhet i det verkliga utfallet , se vidare i 
avsnittet om reservsättningsrisk.
Viktiga bedömningar vid tillämpande av företagets re-
dovisningsprinciper. Bolaget värderar sina finansiella tillgån-
gar till verkligt värde.”    
  
RISKER     
Allmänt om risker                                                                                                                                            
Risk och riskhantering är en central del av verksamheten i 
försäkringsföretag. Förmågan att identifiera, förebygga och 
hantera risker blir allt viktigare för ett företag och organisa-
tion. Risker som hanteras på rätt sätt kan leda till nya mö-
jligheter och värdeskapande medan risker som inte hanteras 
rätt kan leda till skador och stora kostnader. Riskhanterin-
gens syfte är att fånga alla väsentliga risker som är förknip-
pade med organisationen och dess verksamhet i både nutid 
och framtid. Därmed får styrelse och VD en allsidig och sak-
lig bild av den totala risksituationen. Bolaget rapporterar till 
Finansinpektionen (FI) regelbundet gällande återförsäkring, 
resultat, ekonomisk ställning, skadeutfall och i vilken takt 
de ersätts samt placering i värdepapper och hur de fördelas 
i olika slag. Därvid utgår kontroll av bolaget. Utöver det-
ta har bolaget auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer 
som granskar bolaget. Vidare har bolaget en funktion som 
interngranskare.     
    
Bolaget har fastställt riktlinjer för styrning och kontroll av 
risker samt placeringsriktlinjer. På varje styrelsemöte ges in-
formation om bolagets risker. Bolaget har även utsett ans-
variga för funktionerna riskkontroll och regelefterlevnad. 
Kontroll av risker och regelefterlevnad sker löpande och 
funktionerna avger en granskningsrapport till styrelsen.  
      
Kommunassurans minskar sitt totala riskåtagande genom att 
teckna återförsäkring hos välrenommerade återförsäkrings-
givare. Kommunassurans är exponerad för teckningsrisk, 
avsättningsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk, 
koncentrationsrisk och operationell risk. De huvudsakli-
ga riskerna i bolaget är teckningsrisk, avsättningsrisk och 
marknadsrisk.     
    
       
Försäkringsrisk     
Under försäkringsrisk talar man om teckningsrisk respektive 
reservsättningsrisk. Med teckningsrisk menas risken för för-
lust på grund av att otillräcklig premie har tagits ut av kund 
till följd av ogynnsamt utfall av tillämpade antaganden av 
tex skador. Med reservsättningsrisk menas att de försäkring-
stekniska avsättningarna inte kommer att täcka de framtida 
skadeutbetalningarna samt övriga kostnader förknippade 
med dessa skador. Olika skador hanteras på skilda sätt och 

ändrade lagar, regler, rutiner och överenskommelser kan in-
nebära att den framtida skadeutvecklingen skiljer sig från 
den historiska. Ansvars- och personskador är relativt få och 
tar lång tid att reglera vilket gör att de är svåra att värdera 
och bedömningen försvåras. Egendomsskador är däremot 
betydligt fler till antalet och har betydligt kortare reglerings-
tider, vilket gör uppskattningen säkrare. Stora skadehändels-
er kan dock försvåra värderingen av skadan. Risken hanteras 
främst genom kontinuerlig översikt av aktuariella metoder, 
genom skadegenomgångar av rapporterade skador som 
ej avslutats samt även till viss del genom återförsäkring. 
 
När skador inträffar registeras de och därefter görs en 
bedömning om skadans storlek som ger en skadereserv för 
respektive skada. Förutom reservsättning för de skador som 
är inträffade, gör bolaget avsättning för skador som är inträf-
fade men ännu inte är rapporerade. Incured But Not Re-
ported (IBNR) beräknas av bolagets aktuarie för att gardera 
sig genom att ekonomiskt göra avsättning för skador som 
ännu inte är kända men kan ha inträffat.   
      
      

 
Kommunassurans följer interna riktlinjer för att säkerställa 
riktig bedömning och kvantifiering av den risk som teck-
nas och att specificera vilka försäkringsbelopp och defini-
era vilka typer av risker som får accepteras. Fastslaget i 
riktlinjerna är att maximalt bruttoåtagande per risk ej skall 
överstiga den försäkringskapacitet bolaget har i form av 
självbehåll för egen räkning samt i form av överenskommen 
återförsäkringskapacitet. Den återförsäkringskapacitetför 
avgiven återförsäkring som bolaget har tillgång till skall 
också omfatta kapacitet för risken för EML - (beräknad 
enskilda största skada) genombrott. Bolagets självbehåll 
och transferering av risk till återförsäkrare skall vid varje 
tillfälle vara anpassat till bolagets solvens, likviditet, och 
tillgänglig återförsäkringskapacitet. Försäkringsengagemang 
där återförsäkring krävs får inte slutgiltigt accepteras förrän 
återförsäkringsavtäckning kan anses vara återställd. Bolaget 
skall bedriva försäkringsverksamhet inom bolagets konces-
sion, försäkringstekniska riktlinjer, verksamhetsplan och 
övriga verksamhetsstyrande dokument. För att säkerställa 
att detta efterlevs gör bolaget kontinuerliga uppföljningar 
av att verksamheten bedrivs inom fastslagna styrdokument. 
Bolaget bedriver skadeförebyggande arbete i ägarkom-
munerna genom arbete tillsammans med firma P&B. 
       
 

 2019 2018
IBNR vid årets början, egendom 9 400 3 200
IBNR vid årets början, ansvar 8 700 13 000
Återförsäkrares andel av IBNR 
vid årets början, egendom -3 600 -2 100
Återförsäkrares andel av IBNR 
vid årets början, ansvar -2 400 -8 600
IBNR förändring under året, egendom 100 6 200
IBNR förändring under året, ansvar -700 -4 300
Återförsäkrares andel av IBNR, 
förändring under året, egendom -1 800 -1 500
Återförsäkrares andel av IBNR, 
förändring under året, ansvar -800 6 200

Utgående IBNR för egen räkning 8 900 12 100
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2019 <2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Avsättning oreglerade skador IB 1 661 786 2 635 539 5 599 948 62 233 847 15 776 278 0 87 907 398
Förändring i avsättning med utbetald ersättning -5 315 0 -1 063 934 -50 088 747 -6 782 282 -847 536 -58 787 814

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -260 775 -2 064 000 -615 500 -733 200 -2 684 226 0 -6 357 701

Förändring i avsättning -888 136 50 833 286 261 -8 696 984 -1 950 659 847 536 -10 351 149

Nya avsättningar 0 0 0 0 1 885 600 38 293 135 40 178 735

Summa förändring -1 154 226 -2 013 167 -1 393 173 -59 518 931 -9 531 567 38 293 135 -35 317 929

Avsättning oreglerade skador UB 507 560 622 372 4 206 775 2 714 916 6 244 711 38 293 135 52 589 469

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 0 -109 947 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 984 514
Förändring i fordran pga utbetald ersättning 0 0 0 -23 535 479 0 0 -23 535 479

Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning 0 0 0 0 0 0 0

Förändring i fordran 0 -109 947 0 -9 309 391 974 791 0 -8 444 547

Nya fordringar 10 995 512 10 995 512

Summa förändringar 0 -109 947 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 984 514

"Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  UB” 0 0 -100 10 131 380 979 248 10 995 512 22 106 040

Återförsäkrarens andel av utbetalning 0 0 0 23 535 479 0 0 23 535 479

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning 0 0 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 874 567

Utbetalda försäkringsersättningar -5 315 0 -1 063 934 -50 088 747 -6 782 282 -847 536 -58 782 499

Förändring i avsättning 1 154 226 2 013 167 1 393 173 59 518 931 9 531 567 -38 293 135 35 317 929

Avvecklingsresultat 1 148 911 2 013 167 329 239 120 793 3 724 076 7 336 186

2018 <2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Avsättning oreglerade skador IB 1 466 875 2 071 035 3 536 754 51 387 183 95 019 573 0 153 481 420
Förändring i avsättning med utbetald ersättning 0 0 0 -32 534 558 -24 316 802 -2 890 628 -59 741 988

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -633 275 -1 199 000 0 -842 500 -2 460 840 0 -5 135 615

Förändring i avsättning -77 077 33 228 -901 215 -12 410 177 -6 185 684 2 890 628 -16 650 297

Nya avsättningar 0 0 0 0 177 600 15 776 278 15 953 878

Summa förändring -710 352 -1 165 772 -901 215 -45 787 235 -32 785 726 15 776 278 -65 574 022

Avsättning oreglerade skador UB 756 523 905 263 2 635 539 5 599 948 62 233 847 15 776 278 87 907 398

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 696 822 0 0 33 447 093 63 036 597 0 97 180 512
Förändring i fordran pga utbetald ersättning -618 652 0 0 -18 882 821 -15 462 640 -34 964 113

Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning 0 0 0 0 0 0 0

Förändring i fordran -78 170 0 109 947 -14 564 372 -4 597 707 0 -19 130 302

Nya fordringar 0 0 0 0 0 4 457 4 457

Summa förändringar -696 822 0 109 947 -33 447 193 -20 060 347 4 457 -54 089 958

"Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  UB” 0 0 109 947 -100 42 976 250 4 457 43 090 554
Återförsäkrarens andel av utbetalning 618 652 0 0 18 882 821 15 462 640 0 34 964 113

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -696 822 0 109 947 -33 447 193 -20 060 347 4 457 -54 089 958

Utbetalda försäkringsersättningar 0 0 2 000 000 -32 534 558 -24 316 802 0 -54 851 360

Förändring i avsättning 710 352 1 165 772 901 215 45 787 235 32 785 726 -15 776 278 64 863 670

Avvecklingsresultat 632 182 1 165 772 3 011 162 -1 311 695 3 871 217 7 368 638
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Återförsäkringsrisk     
Syftet med återförsäkringsprogrammet är att ge skydd mot 
större skador och därigenom undanröja kraftiga svängning-
ar i affärsresultatet mellan åren samt att täcka överskjutande 
risknivåer där bolagets egen exponering kan överskridas. 
Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade 
med återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträf-
fade skador över nivå för självbehåll. Premier för avgiven 
återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i ta-
get. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationel-
la bolag med rating lägst   A-. Dessa tar andelar i bolagets 
återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar res-
pektive egendom.     
      
För egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr per skade-
händelse. Den totala skadekostnaden som ersätts av bolaget, 
aggregat, har varit 25 Mkr. För ansvarsskada var självbehållet 
2 Mkr per skadehändelse och totalt, aggregat, 5 Mkr per år. 
Dessutom har bolaget ett särskilt återförsäkringsprogram för 
försäkringslösningen åt Malmö stad som är maximerad till 
1 Mkr. Bolagets totala risk för skador under ett kalenderår 
uppgick därmed till 31 Mkr.    
      
Valutarisk      
Valutarisk uppkommer när tillgångar och skulder i samma 
utländska valuta inte överensstämmer storleksmässigt. Bola-
get har inga affärer i utländsk valuta. I de fall bolaget köper 
värdepapper utställda i annan valuta så valutasäkras dessa till 
svenska kronor i samband med köpet.   
  
Kreditrisk      
Är den risk en motpart orsakar bolaget genom at inte up-
pfylla sina åtaganden. Områden där bolaget är utsatt för risk 
gäller:      
       
     
- Återförsäkrarens andel av försäkringstekniska avsättningar 
och fordringar avseende återförsäkring   
     
- Andra finansiella tillgångar där bolagets placeringar i vär-
depapper utgör huvuddelen    
     
Återförsäkring och försäkringsrisk  
Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade 
med återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträf-
fade skador över nivå för självbehåll. Premien för avgiven 
återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i ta-
get. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationel-
la bolag med rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets 
återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar och 
egendom.      
     
Tillgångar gällande avgiven återförsäkring består av fordran 
på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk och 
skadereserv enligt återförsäkringsavtalet.   
     

Finansiella risker    
Bolagets finanspolicy reglerar vilka värdepapper som bolaget 
ska placera i och vid utgången av 2019 var fördelningen en-
ligt följande:     
    
Bolagets finansiella instrument som värderas till verkligt 
värde utgörs av värdepapper, se not 6 för mer information, 
vilka är klassificerade enligt tillgängliga för försäljning, in-
nebärande att de värderas till verkligt värde över övrigt 
totalresultat. Dessa värdepapper är värderade enligt priser 
som är noterade på en aktiv marknad, vilket innebär att de 
har nivåtillhörighet 1. Bolaget har i allt väsentligt finansiel-
la instrument värderade inom nivå 1 och 2.  
 
(kr)  2019  2018  
AAA  7 017 830  7 071 860  
AA-  16 741 900  17 630 460  
A+  19 272 111  18 638 652  
A  5 065 500  3 573 500 
A-  7 354 990 55 452 331 7 205 391 54 119 863
BBB+ 4 022 760  0 
BBB   22 933 528  30 289 807  
BBB- 54 720 129 81 676 417 43 682 966 73 972 773 
BB+  25 489 324  28 754 003  
BB  20 821 730 46 311 054 14 621 847 43 375 850 
   
   
Likviditetsrisk    
Likviditetsrisken bedöms vara begränsad då bolaget inte har 
några finansiella skulder, Bolagets skulder utgörs främst av 
förutbetalda premier och avsättningar för oreglerade skulder, 
utbetalning av dessa måste matchas mot tillgång till likvida 
medel. Bolaget placerar sina likvida medel i olika värdepap-
per med en spridning i förfall, många av papprena är också 
likvida så tillvida att det finns en andrahandsmarknad. 

 2019 2018   
År Förfallo- Ränte- Förfallo- Ränte-  
 struktur bindnin struktur bindning 
2019   12 784 500 69 918 798  
2020 3 022 110 81 343 279 13 095 460 3 089 460  
2021 5 085 491 5 085 491 14 810 243 9 704 743  
2022 35 232 437 29 975 187 54 324 460 49 224 460  
2023 61 191 062 38 851 872 51 959 618 30 266 727  
2024 40 200 092 17 537 813 4 849 061 4 418 338  
2025 26 812 285 4 022 760 9 923 490   
2026- 11 896 325 6 623 400 9 721 654 4 845 960  
Total 183 439 802 183 439 802 171 468 486 171 468 486

  
När det gäller bolagets försäkringstekniska avsättningar för 
egen räkning (FTA) som vid årsskiftet uppgick till 34,4 Mkr 
(44,9 Mkr), kan av dessa skador beräknas utfalla med 25,1 
Mkr (44,1 Mkr) inom ett år och 9,3 Mkr (16,4 Mkr) eft-
er två år. Generellt beräknas en längre handläggningstid för 
ansvarsskador än för egendomsskador.   
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Koncentrationsrisk    
Här avses risken för koncentrationer av risk på tillgångs- 
eller skuldsidan som kan leda till förluster eller negativ re-
sultatutveckling vid ogynnsamma marknadsförhållanden 
eller händelser. Förutom själva marknadsriskerna bedöms 
övriga koncentrationsrisker som låga främst genom den 
diversifiering som uppkommer genom bolagets placering-
sinriktning. Placeringarna ska användas för skuldtäckning 
vilket också innebär att risken för allt för stora enhandsen-
gagemang hålls låg.     

     
(tkr)   Summa 

Tillgångar i balansräkningen    
Obliagationer och andra värdepapper  183 440 183 440 
Kundfordringar och andra fordringar exkl interimsfordringar 67 641  67 641 
Likvida medel 37 374  37 374 

Summa 105 015 183 440 288 455 
    

    
 

(tkr)   Summa 

Tillgångar i balansräkningen     
Obliagationer och andra värdepapper  171 468 171 468 
Kundfordringar och andra fordringar exkl interimsfordringar 88 861  88 861 
Likvida medel 34 548  34 548 

Summa 123 409 171 468 294 877 
    

Matchningsrisk    
Där menas risken att nettot av bolagets tillgångar och 
skulder minskar till följd av att tillgångarnas sammansät-
tning inte motsvarar skuldernas. Denna kan vara tillämplig 
i flera riskkategorier.     
    
      
   

Finansiella tillgångar 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde

Finansiella tillgångar 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde

31 december 2019

31 december 2018

Tabellen ovan visar finansiella instrument värderade utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De olika 
nivåerna definieras enligt följande:    
    
 
• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)  

 
• Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som 

prisnoteringar) eller indirekt (dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2).    
   

• Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 3).  
    
 

På grund av den korta löptiden bedöms verkligt värde för de tillgångar som är värderade till upplupet anskaffningsvärde i 
allt väsentligt överensstämma med bokfört värde.    
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GGRANSKNINGSRAPPORT 2019  
Vi, av årsstämman utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB:s (org.nr 516406-0294) verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och 
de föreskrifter som gäller för verksamheten.   
Lekmannarevisorernas  uppgift är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt pröva den interna kontrollen och om verksamheten bedrivits enligt 
ägarnas uppdrag och mål.   
   
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för prövning och bedömning.   
   
Vid vår granskning har vi samrått med våra ersättare Bruno Andersson, Ystad och Bengt Wallin, Sölvesborg.  
 
   
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.   
   
Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.   
   
Vi bedömer att verksamheten bedrivits enligt fastställt ägardirektiv och inom de kommunala befogenheter som gäller 
för bolaget.   
   
Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.  
 
   
Malmö 2020-04-03   
 
  
   
Per Lilja, Malmö           Sylve  Qvillberg, Skurup
Av årsstämman utsedda lekmannarevisorer 

  



26

DDELÄGARE
      
Aktieägare Antal Andel Aktieägare Antal Andel

Alvesta kommun 897 1,24% Ronneby kommun 1 360 1,87%
Bjuvs kommun 662 0,91% Simrishamns kommun 937 1,29%
Bromölla kommun 574 0,79% Sjöbo kommun 826 1,14%
Burlövs kommun 732 1,01% Skinnskattebergs kommun 214 0,29%
Båstad kommun 676 0,93% Skurups kommun 676 0,93%
Eda kommun 411 0,57% Smedjebackens kommun 521 0,72%
Eslövs kommun 1 386 1,91% Staffanstorps kommun 970 1,34%
Essugna kommun 270 0,37% Surahammars kommun 481 0,66%
Grästorp kommun 275 0,38% Svalövs kommun 605 0,83%
Hultsfreds kommun 339 0,47% Svedala kommun 877 1,21%
Hässleholms kommun 2 341 3,23% Sävsjö kommun 533 0,73%
Högsby kommun 143 0,20% Sölvesborgs kommun 807 1,11%
Hörby kommun 676 0,93% Tingsryds kommun 614 0,85%
Höörs kommun 682 0,94% Tomelilla kommun 602 0,83%
Jokkmokk kommun 244 0,34% Tranemo Kommun 563 0,78%
Karlshamns kommun 1 490 2,05% Trelleborgs kommun 1 875 2,58%
Karlskrona kommun 2 992 4,12% Uddevalla kommun 1 336 1,84%
Klippans kommun 761 1,05% Uppvidinge kommun 454 0,63%
Kristianstads kommun 3 615 4,98% Vadstena kommun 352 0,49%
Kävlinge kommun 1 220 1,68% Valdemarsvik kommun 377 0,52%
Laholms kommun 1 111 1,53% Vansbro kommun 329 0,45%
Landskrona kommun 1 846 2,54% Varbergs kommun 1 510 2,08%
Lekeberg kommun            368 0,51% Vellinge kommun 1 494 2,06%
Lessebo kommun 390 0,54% Vetlanda kommun 1 259 1,73%
Ljungby kommun 1 300 1,79% Vänersborgs kommun 945 1,30%
Lomma kommun 872 1,20% Ydre kommun 177 0,24%
Lunds kommun 4 846 6,68% Ystads kommun 1 278 1,76%
Malmö stad 12 588 17,35% Åstorps kommun 639 0,88%
Malung/Sälen kommun 485 0,67% Älmhults kommun 732 1,01%
Markaryds kommun 459 0,63% Älvdalens kommun 338 0,47%
Mönsterås kommun 327 0,45% Älvsbyns kommun 395 0,54%
Olofströms kommun 633 0,87% Ödeshögs kommun 257 0,35%
Osby kommun 611 0,84% Örkelljunga kommun 457 0,63%
Ovanåker kommun 558 0,77% Östra Göinge kommun 672 0,93%
Perstorps kommun 326 0,45% 72 568 100,0%
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FFÖRSÄKRINGSSKYDD 
SOM VI KAN ERBJUDA
Kommunassurans Syd Försäkrings AB kan genom samarbete 
med återförsäkrare erbjuda våra delägande kommuner samt 
deras bolag ett välanpassat försäkringsskydd för försäkrings- 
områdena:

• Egendomsförsäkring
• Ansvarsförsäkring
• Fartyg
• Förmögenhetsbrott

Egendomsförsäkringen kan innehålla följande moment:
• Brandförsäkring
• Vattenskadeförsäkring
• Inbrottsförsäkring
• Rånförsäkring
• Glasförsäkring
• Maskinförsäkring
• Allriskförsäkring
• Hyresförlustförsäkring
• Extrakostnadsförsäkring
• Entreprenadförsäkring
• Konstutställningar
• Skogsförsäkringsskydd

Ansvarsförsäkringen kan innehålla följande moment:
• Allmänt ansvar
• Produktansvar
• Förmögenhetsskada såsom:
 Myndighetsupplysning
 Lagen om Offentlig Upphandling
 Personuppgiftslagen

• Konsultansvar
• Ansvar Miljöskada
• Miljöansvar för Byggherre och Entreprenör
• Rättsskydd för miljöbrott

Fartygsförsäkring innehåller följande moment:
• Kasko (Fartygsförsäkring)
• P&I (Fartygsansvar)

Förmögenhetsbrott
• Försäkringen gäller för brottslig handling 
 hos den försäkrade.



Adress:  Kommunassurans Syd AB
 Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö
Telefon: 040-611 22 00
E-post: info@ksfab.se
Hemsida:  www.ksfab.se



          
--  
 
 
 

REDOVISNING AV EJ FÄRDIGBEREDDA MOTIONER 
Ankomstdag Diarienr Motionsrubrik  Inlämnad av Hanteras av: 

170529 209/17 Hantering och avslut av deponirisker Pontus Pålsson (M) Teknisk chef / KSF 

171030 342/17 ”Nu är det Hyllinges tur” Åsa Holmén, Bodil 
Hellberg (L) 

Teknisk chef / KSF 

180924 281/18 Översyn av luftkonditionering på äldreboenden och 
trygghetsboenden 

Åsa Holmén, Bodil 
Axelsson (L) 

Äldreomsorgschef / SOF 

181022 311/18 Bygg tillagningskök i de skolor som Åstorps kommun 
planerar att bygga eller bygga till" 

Åsa Holmén, Bodil 
Hellberg (L) 

Servicechef / KSF (lokalstrateg) 

190225 53/19 Framtid för en ny modern och funktionsduglig Tingdalsskola SD Skolchef / BIF 

190325 85/19 Trygghet i Åstorps kommun: Mobilisera kraft mot den 
organiserade brottsligheten 

Åstorpsallians Kris och säkerhetssamordnare /KSF 

190325 99/19 Hälsningspolicy SD KF 

190429 135/19 Strategisk lokalförsörjningsplan 2019 - 2025 Åstorpsallians Servicechef / KSF 

190429 136/19 Vi ska följa lagen gällande redovisning av pensionsåtagande 
uppkomna före 1998 

Åstorpsallians Ekonomichef /KSF 

190429 138/19 Framtagande av en mall för redovisning av investeringar i 
fastigheter både vid köp och försäljning 

Åstorpsallians Servicechef / KSF 

190527 176/19 Attraktiv arbetsgivare med fokus på att få ner våra 
sjukskrivningar 

Åstorpsallians HR /KSF 

190624 203/19 Genomlysning och uppdatering av samtliga 
miljö/giftdeponier i Åstorps kommun 

Åstorpsallians Teknisk chef /KSF 



          
--  
 
 
 

190826 246/19 Värmekameror som ett sätt att öka tryggheten Anton Holmberg 
(SD) 

Kris och säkerhetssamordnare /KSF 

190826 253/19 Framtagande och beslut av en vattenförsörjningsplan för 
Åstorps kommun 

Åstorpsallians Teknisk chef /KSF 

190930 266/19 Framtagande och presentation av en översikt av 
policy/riktlinjer som är framtagna, beslutade och fortfarande 
gällande i Åstorps kommun 

Åstorpsallians HR / KSF 

190930 276/19 Framtagande och presentation av en översikt av samtliga de 
förbund, samverkan etc. som Åstorps kommun deltar i 

Åstorpsallians Ekonomichef /KSF 

190930 277/19 Utreda att investera i solcellspaneler Åstorpsallians Micke Fors 

191028 304/19 Webbsända kommunfullmäktige Åstorpsallians Administrativ chef /KSF 

191028 306/19 Väntrum på stationen Åstorpsallians Teknisk chef / KSF 

200224 68/20 Översyn av chefsavtal och rutiner för att förhindra onödigt 
dyra utköp i framtiden 

Åstorpsallians HR /KSF 

200224 69/20 Sätt upp kameror på våra stationer - nu! Åstorpsallians Kris och säkerhetssamordnare 

200224 70/20 Ytterligare krav vid beviljande av ekonomiskt bistånd samt 
framtagande av handlingsplan 

Åstorpsallians Socialchef/Socialnämnd samt 
arbetsmarknadsenhet/ KSF 

200427 137/20 Angående det kommunala aktivitetsstödet Åstorpsalliansen Kultur och fritidschef/BIF 

200427 138/20 Presentkort för att gynna den lokala handeln i Åstorps 
kommun 

Åstorpsalliansen Administrativa enheten 

200427 154/20 Angående P-norm i Åstorps kommun Åstorpsalliansen Samhällsbyggnad/SBF 
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Motioner som påbörjats politisk behandling 
Motionsrubrik  Inlämnad av Ligger hos Kommentar 
Bygg ut Tingdalsskolan till 
en fullvärdig F-6 skola 
med idrottshall, slöjdsal 
och hemskunskapsal 
Dnr 2017/87 

Åsa Holmén, Bodil 
Hellberg (L) 

Bildningsnämnden Motionen inkom 170424. 171108 beslutar BINAU att 
invänta samhällsbyggnadsenhetens utredning. 181017 
beslutar BIN att ställa sig bakom motionens förslag bortsett 
från förslaget på en hemkunskapssal och skickar till 
Kommunstyrelsen i avvaktan på att förstudien ska bli 
färdig. På Bildningsnämnden i augusti 2019 väcks en fråga 
kring beredningen där KS uppmanas att behandla frågan. 
KS besvarar frågan 191002 med att förstudien måste bli klar 
först. Ärendet ligger hos Bildningsnämnden. Påminnelse 
skickad 200318. 

Krafttag mot narkotikan i 
Åstorps kommun 

Henrik Danielsson (M) Kommunstyrelsen Motion inkom 180625. 181128 återremitteras ärendet av 
KSAU för förtydligande av att sats 2 och 3. En ny utredning 
läggs fram och denna återremitteras av KSAU 190604 
avseende att sats 2. Ligger på kris och säkerhetssamordnare. 
Påminnelse skickad 200318. 

Utökad öppethållning på 
Tingvallas serviceplats 

Maria Gottschalk (-) Kultur och fritidsnämnden KFN behandlar ärendet 191105 utan att lämna förslag till 
svar. KSAU återremitterar ärendet till KFN 191204. Kultur 
och fritridschef meddelar 2020-03-19 att nämnden ska 
behandla ärendet innan sommaren. 

Förbättra 
kommunikationen 

Wiveca Andreasson 
(M), Hans Sundström 
(KD) och Åsa Holmén 
(L) 

Kommunstyrelsen Motion inkom 190128 och har behandlats av KSAU tre 
gånger och blivit återremitterad senast 191218 för att 
förtydligas och sammanfattas. Ligger på administrativa 
enheten KSF. 

Digitalisering av KF 
möten 

Wiveca Andreasson (M) 
, Åsa Holmén (L), Hans 
Sundström (KD) 

Kommunfullmäktige Motionen behandlas av KS 200304 där avslag föreslås. 
Motionen behandlas av KF i maj 2020. 



          
--  
 
 
 

Digital justering av 
sammanträdesprotokoll 

SD Kommunstyrelsen Motion inkom 190429. Kommunfullmäktige beslutade att 
bifalla motionen 191028. En utredning kring införandet har 
gjorts och behandlas av KF i maj 2020. 

 



          
--  
 
 
 

5 kap 35 § KL. 
En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma 
tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. (2017:725). 

 

Bifallna motioner som ska verkställas eller har verkställts 
 
Motionsrubrik  Inlämnad av Behandlades Verkställighet 
Öppenhet genom webbdiarium Pontus Pålsson (M) KF 2017-06-26, § 94 Webbdiarium är installerad och IT arbetar med 

tillgängligheten för allmänheten.  
Polisreception även i Åstorp Pontus Pålsson (M) KF 2017-12-18, § 175 Uppsägning av samtjänst genomförd, polisen 

använder en mobilbuss som reception pga 
arbetsmiljöproblem med nuvarande reception.  

Motion om elbilar Jesper Lindström 
(MP) 

KF 2018-05-28 En person är anställd på 20 % som arbetar med att 
utreda hur kommunen kan gå över till fossilfria fordon 

Utrotning av Jättelokan i 
kommunen 

Henrik Danielsson 
(M) 

KF 2018-06-01, § 96 Omvärldsbevakning, inventering av beståndet och 
påbörjat framtagning av en handlingsplan. 

Trafik - Västergatan Wiveca Andreasson 
(M) , Åsa Holmén 
(L), Hans Sundström 
(KD) 

KF 2019-09-30 § 136 En trafikutredning har gjorts för Broby 50:2 i samråd 
med Sweco, 2019-06-12. Detaljplanen föreskriver 
utbyggnad av väg för industriområdet. Tekniska 
kontoret anser att utbyggnaden Broby 50:2 även 
kommer att avlasta den tunga trafiken på Västergatan. 
Vidare ska ny beläggning göras under hösten 2019 
och i samband med denna ska även fartdämpande 
åtgärder vidtas.   



          
--  
 
 
 

Nedskräpning i kommunen Åstorpsalliansen KF 2019-09-30 § 135 Kommunen deltar i projektet ”Håll rent” och arbete 
pågår med att lokalisera . 

Flaggpolicy Åsa Holmén, Mattias 
Strand (L) 

KF 2019-09-30, § 137 Ett förslag på flaggpolicy är framtaget och ska 
behandlas av KF i april 2020. 

 
Ej färdigbehandlade medborgarförslag 
 
Medborgarförslag Inlämnad av Behandlas av Status för ärendet 

Dialogförslag om ålderdomen – 
ingångsdörr på särskilt boende 
ersätts med halvdörrar 

 Socialförvaltningen 
 

Inkommen 2020-02-26. Ärendet hanteras av SOF. 

Medborgarförslag 
Uppehållsplatser/pausplatser  

 Bildningsförvaltningen Kultur 
och fritids 

Inkommen 2019-03-19. Påminnelse skickad till 
Kultur och fritidschef 2020-03-19. 

 
 
Bifallna medborgarförslag som ska verkställas eller har verkställts 
 
Medborgarförslag Inlämnad av Behandlades Verkställighet 

Cykelväg mellan Åstorp och 
Hyllinge 

 Ks 2017-02-01 Dialog fortsätter med trafikverket om finansiering. 
Verkställt 

Utegym/hinderbana  Bildningsförvaltningen Ett utegym har tillkommit vid Hyllinge och Perslund. 
Verkställt. 

Grönytor på Västgötagatan Öster  Kommunstyrelsen 2019-11-
27 

KS beslutade att lämna delar av de stora gräsmattorna 
på Västgötagatan oklippta och så sommarblommor i 
dessa. Verkställt  



          
--  
 
 
 

Dekoration av Asken på 
Backsippan 10 

 Kommunala bolaget KVB Inkommen 2019-09-21. Kommunstyrelsen beslutade i 
januari 2020 att hänskjuta ärendet till KVB, då 
fastigheten inte ägs av kommunen utav av 
Kvidingebyggen. Kvidingebyggen uppger att de 
kommer att beakta förslaget under 2020 i samband 
med inköp av övriga juldekorationer. 
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