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Årsredovisningen

• Skriven av KSF för KS till KF

• Bedömning av god ekonomisk hushållning genom

- bedömning av måluppfyllelse

- uppföljning av finansiell styrprincip

• Analys av räkenskaperna på balansdagen
a. resultaträkning

b. balansräkning

c. kassaflöde
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Ökad sysselsättningsgrad 



Hållbart samhälle



Förbättra framtiden för barn, unga 
och äldre 



Attraktiv arbetsgivare 



Service och bemötande 



God ekonomisk hushållning – ja!



Finansiell styrprincip - uppnås



Årets resultat +39,6 mkr
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Genomförda investeringar 95,4 mkr (214,4)



• BFAB 
Bjömekulla Fastighets AB 

BOKSLUT 2019 

Resultaträkning (tkr) 2019 2018 Balansräkning (tkr) 2019 2018 
Materiella anläggningstill-

Intäkter 89&23 89 203 gångar 4:&8i4l8 468 670 
Finansiella anläggningstill-

Externa kostnader -4S 379 -46 684 gångar 7,539 6 185 

Personalkostnader .. uos6 -11 120 Omsättningstillgångar 79194 63 412 

A v-/nedskrivningar -28404 -22 138 varav kassa och bank 68090- 49823 

Övriga rörelsekostnader -2 746 Summa tillgångar 538 267 

Rörelseresultat 4184 6 515 

Finansnetto -2181 -1 283 Bundet eget kapital 40855 40 855 

Skatte justeringar 193 -2 413 Fritt eget kapital 283.41 26 145 

RESULTAT 2196 2 819 Avsättningar 2273 700 

Skulder 504182 470 567 

Summar skulder och EK 538 267 

Ekonomisk kommentar 
På intäktssidan har hyresintäktema ökat med omkring 1 Mkr jämfört med föregående år, ök
ningen består i en helårseffekt för tvåplansmoduler på Tingdalsskolan och hyresintäkter för 
Komvux verksamhet i fastigheten Lyftkranen 3 som förvärvades i augusti 2019. Den indexe
ring av hyror som varje år sker mot Åstorps kommun gav för 2019 ingen hyreshöjning. 

Bolaget har under året arbetat aktivt med att utföra så många underhållsinsatser som möjligt. 
Utöver de planerade underhållsinsatser som genomförs tillkommer de många oplanerade in
satser som uppkommer, det vill säga situationer som kräver arbetsinsatser som ej kunnat för
utsägas. 
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.. 
BFAB 
BjörnekuUa Fastighets AB 

Total kostnad gällande underhåll av fastigheterna uppgår för 2019 till omkring 16 Mkr. Bland 
de större underhållsinsatser och projekt som under året genomförts kan nämnas: 

etablering av moduler på Haganässkolan 
utrymningstrappa, renovering av diskrum med mera på Björnekullaskolan 
renovering av toaletter på Rågenskolan 
plåtarbeten på tak samt dränering på Kulturhuset 
omfattande renovering av omklädningsrum och duschrum på badhushallen 
ombyggnad till öppet kontorslandskap i del av kommunhuset 
byte av belysning i sporthallen i K vidinge 
ombyggnation av kök och matsal på Hyllinge skola (pågående) 
takbyte på montessoriförskolan Junibacken 
lining av bassäng samt ytskiktsrenovering av kiosk på badet i K vidinge 

På grund av förändrade hyresförhållanden har fastigheten Oasen fått skrivas ned. 
Räntekostnaderna har ökat jämfört med föregående år, detta beror på en höjd räntenivå samt 
nyupplåning om 40 Mkr som gjordes i augusti. Inför 2020 ser det låga ränteläget ut att hålla i 
sig, dock ser den samhällsekonomiska situationen ut att ändras framgent, konjunkturutveckl
ingen går in i en fas med lägre tillväxt vilket leder till att marknadsräntorna framöver väntas 
höjas. Utvecklingen påverkar fastighetsföretag i stor grad då de generellt har en hög belå
ningsgrad med höga räntekostnader. Utöver att räntekostnaderna på befintlig lånestock väntas 
öka står bolaget även inför stora investeringar inom de närmsta åren. Byggnationer av ny Ha
ganässkolan, arrangemangshall samt idrottshall på Tingdalsskolan kommer innebära en mar
kant ökning av lånat kapital vilket i sin tur kommer leda till högre räntekostnader. Försiktighet 
måste därför iakttas framöver för att bolagets eget kapital inte ska urholkas. 

Väsentliga förhållanden och händelser 
Även 2019 har för BFAB varit ett väntans år, väntan på beställningar, detaljplaner och andra 
beslut för att kunna förverkliga de projekt med om- och nybyggnation som diskuterats under 
flera år och som kommer ge stora mervärden för kommuninvånarna. 

2019 har dock varit en vågdelare där vi aktivt kunnat jobba med direkt projektering och un
derlag för upphandling av såväl Bjärshöghallen som ny idrottshall på Tingdal. Båda dessa 
projekt kommer upphandlas under våren 2020 och enligt tidplanen kunna påbörjas under som
maren 2020. Om- och tillbyggnad av Hyllingeskolans mottagningskök, som är det första pro
jektet kring förändrade mottagningskök, har påbörjats under året och kommer efter färdigstäl
landet motsvara verksamhetens behov för lång tid framåt. Vi har under året också fortsatt 
rusta oss för att kunna möta kommande behov för att genomföra planerade projekt där det 
största Haganässkolan kommer kräva stora resurser. 



• BFAB 
B)örnelculla Fastighets AB 

Fokusområden - mål i ägardirektiv 
Enligt gällande ägardirektiv för Björnekulla Fastighets AB ska bolagets mål följa Åstorps 
kommuns fokusområde vad gäller Hållbart samhälle, Förbättra framtiden för barn, unga och 
äldre samt Attraktiv arbetsgivare. Bolaget har under året arbetat med att bryta ner i ägardirek
tiven angivna mål i mätbara indikatorer och nyckeltal. Arbetet har hanterats gemensamt mel
lan personal och styrelse. Av Åstorps kommun lämnade mål och målområden har också varit 
föremål för hantering i samband med den årliga ägardialogen. Det konstaterades att ett flertal 
av målen kommer behöva omformuleras och förändras inte minst till följd av dess mätbarhet 
och kommande visionsarbete inom Åstorps kommun. 

Framtida utveckling och risker 
Trots framtida kreditexponering till följd av stora byggnationer och ett mer administrativt be
tungande arbete ser bolaget ljust på framtiden och anser även fortsättningsvis att årets resultat 
borgar för att man i framtiden ska kunna vara en stabil och ansvarstagande hyresvärd som kan 
motsvara förväntningarna från såväl lokalnyttjare som bolagets ägare. 

Inte minst spännande och intressant kommer de kommande byggnationer bli för oss inom bo
lagskoncernen, för vem vill inte vara delaktig i den utveckling på lokalsidan som står för dör
ren vad gäller skolor och fritidsanläggningar. 



BOKSLUT 2019 

Resultaträkning (tkr) 2019 2018 Balansräkning (tkr) 2019 2018 
Materiella anläggningstill-

Intäkter 33 441 32 813 gångar 289569 221 180 

Finansiella anläggningstill-
Externa kostnader -2199.3 -21 681 gångar 49 113 

Personalkostnader -3 744 -3 098 Omsättningstillgångar 10261 88 521 

A v-/nedskrivningar .. 5 629 -5 017 varav kassa och bank 17146. 86032 

Övriga rörelsekostnader -304 -265 Summa tillgångar 309ftt 309 814 

Rörelseresultat 1771 2 752 

Finansnetto -1498 -471 Bundet eget kapital 3 562 

Skattejusteringar -113 -452 Fritt eget kapital 50 710 

RESULTAT 160 1829 Avsättningar 311 

Skulder 255 231 

Sommar skulder och EK 309 814 

Ekonomisk kommentar 
Intäktssidan har påverkats positivt av den årliga hyreshöjningen som för 2019, efter förhand
ling med hyresgästföreningen, blev 1,65% med höjning från och med 1 april. Vidare har om
byggnationen på Ågatan i Hyllinge gett en helårseffekt om 550 tkr och inflyttning i det ny
byggda hyreshuset på Timmergatan i Åstorp vilket gav hyresintäkter på omkring 660 tkr för 
året. Arbetet med att stamrenovera samtliga lägenheter på Torggatan i Kvidinge, vilket resul
terar i friställda lägenheter, har lett till hyresbortfall om drygt en miljon kronor. 

Driftskostnader har utöver den normala indexeringen ökat för året på grund av den upphand
ling av elavtal som genomfördes under början av året vilken ledde till ett dyrare elpris. Även 
kostnaden för personal har ökat då ytterligare en förvaltare har varit anställd jämfört med fö
regående år. 
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Finansiella kostnader har ökat markant jämfört med föregående år, detta beror dels på att rän
tenivåerna på lånat kapital höjts samt att bolaget i december 2018 lånade upp ytterligare 92 
Mkr, vilket gett effekt under 2019. Ökade räntekostnader leder till att alltmer försiktighet 
måste iakttas gällande de underhållsåtgärder som genomförs, under 2019 uppgår kostnaden 
för underhållsinsatser till omkring 8 miljoner kronor jämfört med 9 miljoner kronor för 2018. 
Planerat underhåll i fastigheterna budgeteras i en treårsplan och följs noggrant upp under året, 
utöver det planerade underhållet lämnas även utrymme för oplanerade händelser såsom till ex
empel vattenskador som måste åtgärdas direkt. 

Bland de större underhållsinsatser och projekt som genomförts under året kan nämnas: 
- renovering av lekparken på Hantverkaregatan 
- byggnation av miljöhus på Torggatan i Kvidinge 
- fortsatta renoveringar av kök och badrum på Ormastorpsgatan 
- omläggning tak samt utbyte av hiss på restaurang Rosenberg 
- färdigställande av nybyggnation på Timmergatan i Åstorp 
- stamrenovering på Torggatan i K vidinge 
- rivning och sanering av den gamla industrin på Björnekulla As 

Bolagets långfristiga låneskuld har under året ökat med omkring 10 miljoner kronor. 13 miljo
ner kronor har, via kommunal borgen, lånats upp hos extern kreditgivare och 3 miljoner kro
nor har amorterats på de lån som ligger i internbanken mot Åstorps kommun. 

Väsentliga förhållanden och händelser 
För AB Kvidingebyggen har även 2019 varit ett traditionellt år men ändock framåtskridande 
med ett ständigt arbete att förebygga och genomföra löpande underhållsåtgärder i fastighets
beståndet 

Standardförbättringar och stambyte på Torggatan i Kvidinge som genomförts under året har 
tagit stora resurser i anspråk, inte minst vad gäller minskade hyresintäkter då projektet tvingat 
oss att under året friställa drygt 20 lägenheter för att klara evakuering av hyresgäster under 
ombyggnaden. 

Byggnation av sexton mindre lägenheter på Timmergatan i Åstorp har färdigställts och inflytt
ning kunde ske under maj månad. 

AB K vidingebyggens delaktighet i den framtida samhällsutvecklingen av vår kommun har ta
git ytterligare ett steg framåt genom att samtliga byggnader på kommande Björnekulla As har 
rivits under året. Rivningen och saneringen, som enligt tidigare kända fakta blev betydligt mer 
omfattande till följd av byggmaterialets saneringsbehov, har skapat möjligheter till exploate
ring av området i den takt som marknaden kommer efterfråga bostäder. 



Väsentligt för bolagets utveckling är att bibehålla den trend som råder kring uthyrningssituat
ionen, vakansen är obefintlig och efterfrågan stor från presumtiva hyresgäster registrerade 
som sökande. 

I dag finns det inom bolaget inga kända uppgifter om saneringsbehov av fukt, radon m.m. 
Eventuellt uppkommande problem av denna karaktär beräknas kunna hanteras inom löpande 
underhållsåtgärder. 

Fokusområden - mål i ägardirektiv 
Enligt gällande ägardirektiv för AB Kvidingebyggen ska bolagets mål följa Åstorps kommuns 
fokusområde vad gäller Hållbart samhälle, Förbättra framtiden för barn, unga och äldre samt 
Attraktiv arbetsgivare. Bolaget har under året arbetat med att bryta ner i ägardirektiven an
givna mål i mätbara indikatorer och nyckeltal. Arbetet har hanterats gemensamt mellan perso
nal och styrelse. Av Åstorps kommun lämnade mål och målområden har också varit föremål 
för hantering i samband med den årliga ägardialogen. Det konstaterades att ett flertal av målen 
kommer behöva omformuleras och förändras, inte minst till följd av dess mätbarhet och kom
mande visionsarbete inom Åstorps kommun. 

Framtida utveckling och risker 
Framtiden för AB K vidingebyggen innebär förutom det löpande arbetet att vi måste fortsätta 
med byggnation av nya bostäder, om än i rimlig omfattning så att vi inte äventyrar bolagets 
ekonomi och våra hyresgästers trygghet. 

Redan 2019 beställdes 10 marklägenheter enligt Sveriges Allmännyttas koncept Kombo-Mark 
för uppförande i Kvidinge. Byggnationen beräknas kunna påbörjas först andra halvåret 2020 
då efterfrågan enligt konceptet är stort med en begränsad produktionskapacitet hos leverantö
ren Götene Hus. En annan intressant utveckling av vår kommun är kommande byggnationer i 
kvarteret Gladan (Björnekulla Ås) som är mycket spännande och där arbetet kommer intensi
fieras ju närmare vi kommer en slutlig detaljplan. 

Bolagets medvetna arbete med verksamhetens inriktning, återhållsamhet i kombination med 
olika satsningar för att vara framåtskridande, har visat sig mycket framgångsrik. 

Det finns osäkerhetsmoment som bolagen aktivt måste arbeta med. Främst är det osäkerheten 
gällande framtida känslighet för upp- och nedgångar av räntenivåerna som vi alltid måste han
tera och ha marginal för. Medveten strategi finns att inte förskansa sig med fasta kostnader 
i samband med låga räntenivåer. Vi ser fram emot kommande år då det blir att sträva mot nya, 
såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga, resultat. En trolig utveckling rent verksamhets
mässigt är att efterfrågan på bostäder blir så stor att vi med säkra ekonomiska kalkyler kan 
fortsätta den planerade utvecklingen med ytterligare byggnationer. 



BITAB 
Björnekulla IT AB 

.... ,. 
•••••• ...... 

BOKSLUT 2019 

Resultaträkning (tkr) 2019 2018 Balansräkning (tkr) 
Materiella anläggningstill-

Intäkter 2421 1904 gångar 

Finansiella anläggningstill-
Externa kostnader 1628 -911 gångar 

Personalkostnader .. 13 -18 Omsättningstillgångar 

A v-/nedskrivningar -542 -997 varav kassa och bank 

Övriga rörelsekostnader •. Summa tillgångar 

Rörelseresultat 238 -22 

Finansnetto -28 -8 Bundet eget kapital 

Bokslutsdispositioner -210 30 Fritt eget kapital 

RESULTAT 0 0 Avsättningar 

Skulder 

Sommar skulder och EK 

Ekonomisk kommentar 

2019. 2018 

4754 5 296 

4:i!:6 3 450 

4184. 3 363 

9.010 8 746 

2003 2 003 

4 4 

2!85 2 175 

461. 4 564 

8746 

Bolagets resultat för 2019 innebär i likhet med tidigare år ett resultat om 0 kronor efter avsätt
ning till obeskattade reserver med 210 103 kronor. Under året har ett flertal nya fiberanslut
ningar tillskapats, med syfte att ge boende och företag i Grytevad möjlighet till fiberanslut
ning har befintligt kanalisationsnät i området under året försålts till Bjärekraft Bredband AB. 
Utöver detta har, för att skapa tillgång till fiber till fler hushåll i Hyllinge, en <lukt försålts till 
Öresundskraft. 

Ekonomin för bolaget känns trygg då gjorda investeringar i fiber framgent kommer ge stabila 
intäkter med små drifts- och underhållskostnader. Bolagets inriktning mot att agera som en 
nätägare innebär också minimala risker och en framtida god resultatutveckling. 
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BITAB 
Björnekulla IT AB 

Väsentliga förhållanden och händelser 

...... 
•••••• . , .... 

Björnekulla IT AB (BIT AB) har under året fortsatt arbetet med att medverka till att Åstorp 
kommun och dess invånare ges möjlighet att nå regionens målsättning om att 95% av alla hus
håll ska ha tillgång till fiber år 2020. Detta arbete har fortskridit i samarbete med Bjäre Kraft 
och under året har ett nytt område kunnat färdigställas, Grytevad i Åstorp. Ytterligare mindre 
områden som till exempel Malmövägen är på väg att förverkligas. 

Redan 2018 hade vi i vår kommun uppnått en möjlig anslutningsgrad av 96% i tätbebyggt 
område medan det för närvarande endast är ett fåtal områden på landsbygden som har möjlig
het till fiberanslutning. 

Bolagets löpande verksamhet har bedrivits enligt tidigare principer utan några direkta föränd
ringar av övergripande natur. 

Framtida utveckling och risker 
Björnekulla IT AB kommer även framöver verka enligt nuvarande inriktning via samarbete 
med Öresundskraft och Bjäre Kraft och medverka till en löpande utbyggnad av fibernätet. 
Den direkta uthyrningen av fiberanslutningar till företag löper på med ett antal nya anslut
ningar per år vilket ger en stabilitet för bolagets fortsatta verksamhet. Det finns idag inget som 
talar för att någon större expansion kommer bli aktuell för bolaget. 

Den bedömda framtida risken för bolaget och dess utveckling är idag liten då all utbyggnad 
sker först efter att avtal tecknats med ny kund. Den eventuella risk som skulle kunna finnas är 
att en ny aktör utanför det samarbete som är etablerat mellan BIT AB och Öresundskraft samt 
mellan BITAB och Bjäre Kraft skulle etablera sin verksamhet i vår kommun och med en ag
gressiv prissättning försöka ta marknadsandelar på företagssidan. 





Oo 
Liberalerna 

Åstorpsalliansen 

Motion: Angående det kommunala aktivitetsstödet 

Det lokala aktivitetsstödet i kommunen är en viktig och direkt avgörande inkomstkälla 
för många av kommunens barn- och ungdomsföreningar. Stödet baseras på antalet 
sammankomster och de ltagare i form av träningar, tävlingar, utbildningar samt andra 
träffar och möten i respektive förening. 

När nu myndigheterna uppmanar folk att stanna hemma leder detta till att 
föreningarnas sammankomster ställs in. Folkhäl somyndigheten har förv isso uppmanat 
till att idrottsrörelsen skall fortsatt hålla i träningar. Men om samhället i övrigt 
uppmanas till att vara försiktiga får det också konsekvenser för förenings livet då det 
uppstår en kollektiv oro. Många av föreningarna har dessutom inomhusaktiv iteter där 
fl ertalet deltagare samlas på mindre ytor 

För att föreningarna ej skall drabbas ekonomiskt hårt av detta krävs en justering av 
bidragsnivån och en öppen samt fl exibel syn på bidraget för år 2020. 

Ta också med i beräkningen att när denna pandemi lagt sig kommer vi i Sverige att stå 
inför nya problem som skall lösas med arbetslöshet och allt vad det medför. I det läget 
kan förenings livet vara en stor resurs. De kan erbjuda träningar och sammankomster 
under dagtid för att bistå samhället till en god folkhäl sa, fys iskt och mentalt. Det klaras 
inte om föreningarna inte har medel och resurser för att möte denna efterfrågan. För 
många föreningar kan stödet de får vara direkt avgörande om de kan bedriva 
verksamhet eller behöver avveckla verksamheten. 

Riksidrottsförbundet (RF) har fattat ett bes lut om att låta föreningarna få samma andel 
bidrag 2020 som de fi ck 2019, det är ett steg på vägen till ett li vaktigt samhälle och 
medborgare med god folkhäl sa. 

Kommunen bör bes luta att hela den budgeterade summan för aktivitetsstöd skall 
användas. Det innebär då att bidraget för varj e aktivitet kan höjas och föreningarna 
kan räkna med ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade rullat på som 
vanligt. 

MECI
Start av ärende



Astorpsalliansen 

Åstorpsalliansen yrkar att: 

• kommunen beslutar att hela den budgeterade summan för aktivitetsstöd 
skall användas 

• bidraget för varje aktivitet bör höjas och föreningarna kan räkna med 
ungefär lika stort stöd som för år 2019 

• eventuellt nystartade föreningar får en flexibel bedömning så att de kan 
klara uppstarten trots krisen som är/varit 

• kommunen tillsätter en grupp som skall inventera behovet för stödet på 
bred front till föreningslivet 

• den gruppen även får till uppgift att lägga förslag som inte bara syftar till 
att lösa detta akuta problem utan också möta framtidens utmaningar 

För Astorpsa lliansen i kommunfullmäktige 27 april 2020 

Wiveca Andreasson (M) Asa Holmen (L) Hans Sundström (KO) 



LJ 
Liberalerna 

Åstorpsalliansen 

Motion: Presentkort för att gynna den lokala handeln 
i Åstorps kommun 

Historiskt har det funnits presentkort att använda hos lokala företag inom Åstorps 

kommun. Vi tycker det vore en god ide att återinföra detta. Tillvägagångssätt: 

• En idrottsförening håller i administrationen, som tack får den 10% av 

presentkortets värde samt de presentkorts värde som inte löses in. Dessa 10% 

står den lokala handlaren för . 

• Förslagsvis köper kommunen in till samtliga 1400 anställda för att ge i julklapp 

till ett värde av 440 kr. (I julas fick våra anställda ett presentkort "unlimited" 

hos företaget Supekort till ett värde av 360 kr+ 79 kr för frakt.) 

• Kommunen står för tryck och tryckkostnad av detta presentkort 

Fördelarna är: 

• Ett tillskott på ca 600 000 kr och att uppmärksamma de lokala företag vi har i 

Åstorps kommun och gynna dessa. 

• Vi gynnar idrottsföreningar - ca 60 000 kr i grunden. Här får vi fundera på hur 

denna väljs ut. Kanske ska det skiftas och ha ett rullande schema. 

• Det finns möjlighet för idrottsföreningarna att sälja presentkort vidare ti ll 

privatpersoner, men också till större företag i Åstorps kommun tex Saint

Gobain Ecophon, Knapp, Frode Larsen, Jeld-Wen m fl. 

I dessa tider ska vi göra vad som går för att gynna vårt lokala näringsliv. Det finns 

naturligtvis utmaningar att lösa, men med lite god vilja hittar vi lösningar på detta. 

Astorpsalliansen yrkar att: 

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att: 

• omgående snabbutreda och samordna att ta fram ett lokalt presentkort som 

gäller hos Åstorps kommuns företag och med allt som krävs för att få det att 

fungera från A till Ö. Tex undersöka vilka företag som önskar ingå, vilken/vilka 

förening/ar som ska hålla i det osv. 

• ha framme ett förslag som kan verkstä llas snarast (så fort det bara är möjligt) 

• besluta att använda detta presentkort som julklapp till kommunens anställda 

under år 2020. 

För Astorpsa lliansen i kommunfullmäktige 27 apri l 2020 

Wiveca Andreasson (M) Asa Holmen (L) Hans Sundström (KO) 

MECI
Start av ärende



Oo 
Liberalerna 

Åstorpsalliansen 

Bilaga 1: Regelverk - gåvor anställda. 

Käl la: https:/ /home. kpmg/se/sv/home/tjanster/skatteradg ivning-och-legal
services/arbetsg iva re/formaner/g avor-anstal lda-reg ler. htm I 

Regelvet·ket avseende gåvor till anställda 
Det finn s rna.n9a regler kriw1 r1Ln- föreiaq ska t1;,mtera gavor ti ar st~i c:a . 
Huvuclregeln är 8tt al l8 g8vor son en anstzdlcl far cW sin arbetsgivare är 
skattepliktig , men cle t finns unclantag. 

För att rr inin erc1 risken för felhan terin r:; avseencle gc1vor til l anstä ll cla är 
clet viktigt mecl bra processer oct1 policyclokun,ent clär clet tyc:l lig t 
frc:irrgar vacl som gäller inom verks8rrtieten. \/a ra specialister ger er 
svar pa trc'lgor on regelverket oct1 kan utbi lcl8 rr eclartJetare , ct1e fer ocn 
l'Jefa ttningst·1,:1vare pa ert före tag samt ra fran' ·förslag pa 
polrcyclokumen t. 

Gåvor som är avdragsgilla: 

9 Julgava - max 4 50 kr inkl. rnoms . 

., Jut) ileurnsgBv8 - clc'.l fö ret;,1get nrrn· 25. 50. 75 ocJ1 ·100 c'lr, nrnx 
1 ~350 kr inkl. moms. 

,, Minnesgc1va - fc1r· ~Jes on1 den 8nstt1llcle fy ller 50 eller 00 c'l r·, firc11· 
20 <:~r i fö retci~Jet eller vicl cinstä ll ningens slu t. 11,11m1 får ~Je 
rnax irmi lt 2 mill nesgc1vor uncler en anst8 llning oct1 cJell 
anst@llcle rnc1ste ha vmit va rakti~Jt E1llstä llcl i 6 c'lr. Dessutom 
n1;1ste en civ cJe tv@ rn irrnesgavoma ges nti r elen frnställcle 
avs lutc1 r c1 nstä ll ning. (;c'lvall fc1 r rm1x kostc1 15 000 kr inkl. rno rn s. 

Ovan belopp för julgc1vc1 , ju t)ileun sgava oct1 minnesgc1va fir 
wänsbelopp . Det innebär att orn cle överskrids sa ska hela be'oppet 
fö rrnänsbeskc1 ttc1s. 

Utöver clessa gc1vor till m1stäl lclc1 kan en gava c1 11 enklare s.ag oc r1 
rn inclre värcle ges rnom t)egreppet personalvarclsförrn tin . Till exem:k 
n{1r nagon av era anställcla fyller c1r· ell er gifter sig . Det kan exempe vis 
vara en enklare bukett t:'Jlornr1or. E ·t krav {1r cl ock a t clenna 9;;iva 9es till 
all a anställcl a n/ir cle exenipelvis fyller ar. 



.Liberale~ 
Astorpsalliansen 

Motion: Angående P-norm i Åstorps kommun 

Till kommunfullmäktige den 27 april 2020 finns ett ärende på dagordningen som 
handlar om "Försäljning av Hästhoven 6 på Storgatan i Åstorp". Här ska byggas 54 
lägenheter, med 38 P-platser varav 8 av dem avsedda för elbilar (enligt 
bygglovshandlingar redovisade den 2020-02-17 BMN). I snitt 0, 7 parkeringsplatser 
per lägenhet, utan elbils-platser blir det 0,55 P-platser per lägenhet. 
Detta medför ökad belastning med parkering på kringliggande gator och intilliggande 
parkeringar tex Kulturskolans parkering. 

Vi har ingen P-norm i Åstorps kommun att förhålla oss till vilket gör att vi inte kan 
stoppa en försäljning pga av låga Parkeringstal per lägenhet. 

Vi anser att det är olämpligt med den här typen av byggnationer då p-platser är för få i 
förhållande till behovet som finns . 

Parkeringslösningen är inte tillgodosedd på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Åstorpsalliansen yrkar att: 

• en uppdaterad, relevant P-norm tas fram för Åstorps kommun som 
samhällsbyggnadsförvaltningen skall förhålla sig till i samband med 
framtagande av detaljplaner, bygglov mm. Med en relevant P-norm så kan fall 
som Hästhoven undvikas. 

För Astorpsalliansen i kommunfullmäktige 27 april 2020 

Wiveca Andreasson (M) Asa Holmen (L) Hans Sundström (KO) 

MECI
Start av ärende
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