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KOMMUNSTYRELSEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Plats och tid Kommunhuset Björnkullasalen, klockan 18:00 – 21:09 
Ajournering 18:50-18:56, 19:34 – 19:57 

Beslutande Se närvarolista. 
Övriga deltagare Amer Lukac, nämndsekreterare, §§ 1 – 32 

Anna Falkenstam, tf. kommunchef/ekonomichef, §§ 1 – 32 
Jörgen Wallin, teknisk chef, §§ 1 – 32 
Merih Özbalci, administrativ chef, §§ 1 –22 
Anders Aronsson, miljöchef, §§ 1 – 21 
Krister Jönsson, konsult ledning och logistik, § 1 - 3 
 

 

Plats och tid för 
justering 

Stationshuset, fredagen den 10 januari, klockan 09:00 

     
  

  
Sekreterare Amer Lukac, §§ 1 – 32 

      
 

  
 

  
Ordförande Ronny Sandberg (S)  

   
   

    
Justerande Reino Persson (S)  

      
 
 

Justerande Nils-Göran Nilsson (KD)  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 N

är
va

ra
nd

e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 21 § 23 

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Reino Persson (S) X X X   X   
Richard Ridwall (S) X X X   X   

SD         
Maria Gottschalk (-) X X  X   X  

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

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

Annica Vink (C)  §§ 3-32         
Johan Bergqvist (V) X        

SD         
Peter Lindberg (SD) X        
Rickard Krull (SD) X        

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

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

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

Totalt  18 13 7 6  7 6  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

 
NÄRVAROLISTA 
kommunstyrelsens ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
 

N
är

va
ra

nd
e 

Tj
än

st
gö

ra
nd

e 

§ 24  

ORDINARIE   Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

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

Vakant         
Tina Christensen (S) ---        

Reino Persson (S) X X X      
Richard Ridwall (S) X X X      

SD         
Maria Gottschalk (-) X X  X     

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

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

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

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

ERSÄTTARE         
S+C+V         

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

Annica Vink (C)  §§ 3- 32            
Johan Bergqvist (V) X        

SD         
Peter Lindberg (SD) X        
Rickard Krull (SD) X        

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

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

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

Totalt  18 13 7 6     
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Ks § 1  Godkännande av dagordning ........................................................................5 
Ks § 2  Frågestund för allmänheten ..........................................................................6 
Ks § 3  Information om vision, fokusområden och styrmodell .................................7 
Ks § 4  Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för Åstorps 

kommun ......................................................................................................8 
Ks § 5  Förskola Oasen .............................................................................................9 
Ks § 6  Ekonomisk månadsuppföljning november 2019 ........................................10 
Ks § 7  Ekonomisk information ..............................................................................11 
Ks § 8  Borgensram för Åstorps kommuns helägda aktiebolag ..............................12 
Ks § 9  Ram för upplåning år 2020 .........................................................................14 
Ks § 10  Borgensavgifter för de helägda kommunala aktiebolagen från 2020 .......15 
Ks § 11  Kommunchefen informerar .......................................................................16 
Ks § 12  Plan för aktiva åtgärder 2020-2023 ..........................................................17 
Ks § 13  Motion från Anton Holmberg (SD) – utredning av möjlighet för förbud 

emot all religiös klädsel ............................................................................18 
Ks § 14  Information om tillsyn av kommunens arbete med 

dataskyddsförordningen GDPR ................................................................19 
Ks § 15  Eventuella val – Val till kommunala pensionärsrådet ..............................20 
Ks § 16  Eventuella val – Val till kommunala pensionärsrådet, första vice 

ordförande ................................................................................................21 
Ks § 17  Intern kontroll – uppföljning 2019, kommunstyrelsen .............................22 
Ks § 18  Intern kontroll – uppföljning 2019, Åstorps kommun ..............................23 
Ks § 19  Intern kontrollplan 2020 för Kommunstyrelsen .......................................24 
Ks § 20  Intern kontrollplan 2020 för Åstorps kommun .........................................25 
Ks § 21  Norra Vallgatan, återställning av Åstorp 113:154, 113:10 .......................26 
Ks § 22  Begäran från Socialnämnden till kommunfullmäktige att tillföra 

ansvarsområde för förordning om statlig ersättning till socialnämnden ..30 
Ks § 23  Motion (M, L, KD) - Framtagande och presentation av en handlingsplan 

för att förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun ................................32 
Ks § 24  Motion (M, L, KD) - Framtagande av en cykelplan för Åstorps kommun 

2020 och förslag på hur en cykelväg till Hyllinge skulle kunna 
genomföras ...............................................................................................34 

Ks § 25  Pontus Pålsson (M) väcker nytt ärende avseende bristande skyltning vid 
vattenskyddsområde .................................................................................36 

Ks § 26  Medborgarförslag 2019 - om dekoration av asken på Backsippan 10 ......37 
Ks § 27  Delegationsärenden ...................................................................................38 
Ks § 28  Anmälningsärenden ..................................................................................39 
Ks § 29  Övriga ärenden – Ordförande informerar om kommunchefsrekrytering ..40 
Ks § 30  Övriga ärenden – Väckt ärende från Anton Holmberg (SD) om undantag 

från asylsökandes möjligheter att få dagersättning för eget boende .........41 
Ks § 31  Övriga ärenden – Väckt ärende av Åsa Holmén (L) - fråga om 

förskolemoduler i Kvidinge ......................................................................42 
Ks § 32  Övriga ärenden – Väckt ärende av Åsa Holmén (L) – fråga om 

avrapportering gällande Högalid/Maglaby ...............................................43 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 1 
 
Godkännande av dagordning 
 
Ordförande yrkar på att väcka ett övrigt ärende om information gällande 
kommunchefsrekrytering. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar på att väcka ett övrigt ärende om ”undantag från 
asylsökandes möjligheter att få dagersättning för eget boende”. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar på att väcka ett övrigt ärende om ”Förskolemoduler i 
Kvidinge”. 
Åsa Holmén (L) yrkar på att väcka ett övrigt ärende om ”Fråga om 
avrapportering Högalid/Maglaby”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns med ovan justeringar. 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 2 
 
Frågestund för allmänheten 
 
Sammanfattning  
Allmänheten ges tillträde till dagens sammanträde med kommunstyrelsen i 
enlighet med ett beslut från kommunfullmäktige i Åstorp den 31 maj 1999. 
Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor under 15 minuter.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Då ingen allmänhet finns närvarande utgår punkten från dagordningen. 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 3 
 
Information om vision, fokusområden och styrmodell 
 
Sammanfattning 
Konsult Krister Jönsson informerar om hur arbetet och processen med vision, 
fokusområden och styrmodellen är tänkt att fortskrida. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 4 
 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för Åstorps 
kommun 
Dnr KSFD 2019/342 
 
Sammanfattning 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i 
kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs 
begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll 
försvinner.  
År 2020 kommer att bli ett speciellt år för livsmedelskontrollen eftersom flera 
regelverk som berör kontrollen har förändrats eller är under förändring. 
 
Som utgångspunkt gäller att de kommunala dokument som innehåller 
hänvisningar till den nu gällande kontrollförordningen (EG) 882/2004 behöver 
ändras före årsskiftet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-18 § 310  
Tjänsteskrivelse Anders Aronsson, miljöchef, 2019-10-29 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för Åstorps kommun 
Ändringar i taxa 
Bilaga 1 
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2019-11-18 § 116 
Protokoll från Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2019-10-29 § 93 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anta uppdaterad taxa 
inom livsmedelsområdet. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar uppdaterad taxa inom 
livsmedelsområdet. 
 
Expedieras 
Akten, Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 5 
 
Förskola Oasen 
Dnr KSFD 2019/373 
 
Sammanfattning 
Verkställandet av de beslut avseende utökat lokalbehov inom 
förskoleverksamhet som fattats av kommunstyrelsen (KSFD 2019/182-184) har 
av olika anledningar blivit fördröjda. För att lösa den nu akuta situationen har ett 
förslag tagits fram som innebär att Oasen 2 byggs om till förskola, vilket skapar 
utrymme för 50-55 fler barn. Den årliga kostnaden är offererad till 905 tkr 
(kontraktstid 5 år). För nuvarande uppgår kommunens kostnad för samma lokal 
till 906 tkr (till och med 2021). Denna upphör i samband med dem ändrade 
användningen av lokalen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08 § 4 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, tf. kommunchef/ekonomichef, 2020-01-
02 
Skrivelse från Mikael Fors 2019-12-09 
Protokoll från Bildningsnämnden 2019-12-11 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna beställning av ombyggnation av Oasen 2 för 
cirka 50 barn, till en årlig kostnad om 905 tkr (kontraktstid 5 år). Finansiering 
sker genom att befintligt kontrakt om 906 tkr för samma fastighet upphör.  
 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Att godkänna beställning av ombyggnation av Oasen 2 för cirka 50 barn, till en 
årlig kostnad om 905 tkr (kontraktstid 5 år). Finansiering sker genom att 
befintligt kontrakt om 906 tkr för samma fastighet upphör.  
 
Protokollsanteckning 
Anton Holmberg (SD) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning.  
Åstorpsalliansen meddelas möjlighet att inkomma med en protokollsanteckning. 
 
Expedieras 
Akten, Bildningsförvaltningen, BFAB, Ekonomiavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 6 
 
Ekonomisk månadsuppföljning november 2019 
Dnr KSFD 2019/131 
 
Sammanfattning 
Efter november månad konstateras att verksamheternas nettokostnader för 
perioden ligger något över riktvärdet för förbrukningen av budget. Bedömd 
årsprognos efter november månad 2019 uppgår till 31,0 mkr, vilket är 28,1 mkr 
bättre än budget.  
 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport november månad 2019 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2019-12-13 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen godkänner bedömd årsprognos efter 
november månad 2019. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner bedömd årsprognos efter november månad 2019. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 7 
 
Ekonomisk information 
Dnr KSFD 2020/7 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, ekonomichef/tf. kommunchef informerar om: 

• Bokslut, resultat förväntas kunna presenteras på kommande 
kommunstyrelsesammanträde. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

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

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

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

 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 8, forts 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

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

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

 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 9 
 
Ram för upplåning år 2020 
Dnr KSFD 2019/338 
 
Sammanfattning  
I november 2019 uppgår Åstorps kommuns låneskuld till 345 miljoner kronor 
(mkr). För att finansiera ytterligare investeringar under årets sista kvartal så är 
prognosen att ytterligare 0 mkr behöver lånas upp. 
 
I enlighet med finansieringsbudgeten i föreliggande budgetförslag 2020 uppgår 
lånebehovet till 97 mkr. Ekonomiavdelningen föreslår att låneramen fastställs till 
150 mkr för år 2020 vilket då också inkluderar en marginal för ev. tillkommande 
eller tidigarelagda investeringar under året. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-12-04 § 309  
Tjänsteskrivelse från Olle Schultz, ekonomicontroller, 2019-11-21 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige: 

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

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

 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

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

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

 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

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

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

borgensåtaganden varje år och faktureras årsvis. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

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

borgensåtaganden varje år och faktureras årsvis. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 11 
 
Kommunchefen informerar 
Dnr KSFD 2020/8 
 
Sammanfattning 
Anna Falkenstam, Tf. Kommunchef, informerar om: 

• Status i kommunen under julledigheten 
• Information om byggnationer i kommunen 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 12 
 
Plan för aktiva åtgärder 2020-2023 
Dnr KSFD 2019/322 
 
Sammanfattning 
Den 1 januari 2017 infördes nya regler i diskrimineringslagen avseende 
arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldigheter att arbeta förebyggande 
och främjande för att motverka diskriminering och för lika rättigheter och 
möjligheter, det som i lagen heter aktiva åtgärder.  
Genom att plan för aktiva åtgärder antas uppfyller vi de krav som 
diskrimineringslagen ställer på oss som arbetsgivare.  
Enligt lagen ska arbetsgivaren genomföra ett kontinuerligt arbete i fyra steg 
(undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom olika områden. 
 
Aktiva åtgärder ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder: kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2019-11-21 § 36 
Tjänsteskrivelse från Paul Eklund, HR-chef, 2019-11-13 
Plan för aktiva åtgärder 2020-2023 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anta plan för aktiva 
åtgärder 2020-2023 och att förvaltningarna arbetar aktivt med denna. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Att anta plan för aktiva åtgärder 2020-2023 och att förvaltningarna arbetar aktivt 
med denna. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 13 
 
Motion från Anton Holmberg (SD) – utredning av möjlighet för förbud 
emot all religiös klädsel 
Dnr KSFD 2019/347 
 
Sammanfattning 
Motion från Anton Holmberg (SD) inkom 2018-11-21. Ett sätt att undvika att 
främja segregation och kulturella skillnader är att minimera religiös påverkan 
under arbetstid. En utpräglad religiös klädsel ger många olika känslor och 
tankar. Det medför även säkerhetsrisker gällande problem med identifiering 
samt heder- och kvinnoförtryck. Motionären menar att en god förutsättning för 
ett vänligt bemötande och för en bra dialog är möjligheten till att känna igen en 
person. Det är en god och bra grund för trivsel, gemenskap och tillit.  
Motionären yrkar med stöd av ovanstående: 
Att Ge Åstorps kommun i uppdrag att utreda möjligheten att införa förbud mot 
utpräglad religiös klädsel för kommunens anställda.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott, 2019-11-21 § 35 
Tjänsteskrivelse från Alexandra Engström, HR-utvecklare 2019-10-17. 
Motion – Utredning av möjlighet för förbud emot all religiös klädsel 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Lennart Fredriksson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Lennart Fredriksson (S) 
och Maria Gottschalk (-) mot Anton Holmbergs (SD) yrkande under proposition 
och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Reservation 
Anton Holmberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Expedieras: Akten, Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 14 
 
Information om tillsyn av kommunens arbete med dataskyddsförordningen 
GDPR 
Dnr KSFD 2020/2 
 
Sammanfattning 
JP Infonet som är anlitat som Åstorps kommuns dataskyddsombud har 
genomfört en tillsyn av verksamheten under 2019 genom möte och intervjuer 
med tjänstemän från verksamhetsområdena för Bildningsnämnden, 
Socialnämnden och Bygg- och miljönämnden. Utöver detta har även samtliga 
registerförteckningar som tagits fram inom verksamheterna granskats av JP 
Infonet. Dessa granskningar har resulterat i en tillsynsrapport som har tillställts 
kommunen för vidarebefordran till personuppgiftsansvarige, vilket i detta fall är 
högsta förvaltningsledning och respektive nämnd. På tjänstemannanivå har det 
beslutats om hur vi ska arbeta med att åtgärda detta och denna information med 
rapporten skickas till respektive nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2019-01-02 
Tillsynsrapport från JP Infonet  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 15 
 
Eventuella val – Val till kommunala pensionärsrådet 
Dnr KSFD 2018/301 
 
Sammanfattning 
Enligt reglementet för kommunala pensionärsrådet har respektive 
rikspensionärsorganisation som finns representerad i rådet två ordinarie platser 
och två ersättarplatser. 
SKPF har i dagsläget endast en ordinarie och en ersättare, och har nu föreslagit 
att Sven Svensson, SKPF, ska väljas in som ordinarie ledamot. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att Sven Svensson, SKPF, väljs in som ordinarie ledamot i 
kommunala pensionärsrådet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Utser Sven Svensson, SKPF, till ordinarie ledamot i kommunala 
pensionärsrådet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunala pensionärsrådet 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 16 
 
Eventuella val – Val till kommunala pensionärsrådet, första vice 
ordförande 
Dnr KSFD 2018/301 
 
Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet har för 2020 att utse en vice ordförande då vice-
ordförandeskapet roterar mellan respektive pensionärsorganisation. 
Pensionärsrådet har inkommit med förslag på vice ordförande för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2019-12-12 § 34 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att Gull-Britt Svensson, SKPF, väljs in som vice ordförande 
i kommunala pensionärsrådet för 2020. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Gull-Britt Svensson, SKPF, väljs in som vice ordförande i kommunala 
pensionärsrådet för 2020. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunala pensionärsrådet 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 17 
 
Intern kontroll – uppföljning 2019, kommunstyrelsen 
Dnr KSFD 2018/344 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2003-08-25 om regler för intern kontroll i 
Åstorps kommun. Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning 
och att undvika att allvarliga fel begås. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-18 § 320 
Intern kontroll – uppföljningen 2019 Kommunstyrelsen 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, tf. kommunchef, och Annika Tublén, 
controller, 2019-12-09 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna redovisningen av genomförd intern kontroll 
2019 för kommunstyrelsen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner redovisningen av genomförd intern kontroll 2019 för 
kommunstyrelsen. 
 
Expedieras 
Akten 
Controller 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 18 
 
Intern kontroll – uppföljning 2019, Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2018/343 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2003-08-25 om regler för intern kontroll i 
Åstorps kommun. Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning 
och att undvika att allvarliga fel begås. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-18 § 321 
Intern kontroll – uppföljningen 2019 Åstorps kommun 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, tf. kommunchef, och Annika Tublén, 
controller, 2019-12-09 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna redovisningen av genomförda 
kommungemensamma kontroller 2019. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner redovisningen av genomförda kommungemensamma kontroller 
2019. 
 
Expedieras 
Akten 
Controller 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 19 
 
Intern kontrollplan 2020 för Kommunstyrelsen 
Dnr KSFD 2019/355 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2003-08-25 om regler för intern kontroll i 
Åstorps kommun. Intern kontroll är ett viktigt ledningsverktyg som bidrar till att 
säkra att beslut vilar på korrekta underlag och som skyddar mot förluster eller 
förstörelse av kommunens tillgångar. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-18 § 322 
Intern kontroll plan 2020 Kommunstyrelsen 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, tf. kommunchef, och Annika Tublén, 
controller, 2019-12-09 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att godkänna plan för kommunstyrelsens interna kontroll 
2020. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner plan för kommunstyrelsens interna kontroll 2020. 
 
Expedieras 
Akten 
Controller 
 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 20 
 
Intern kontrollplan 2020 för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2019/354 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2003-08-25 om regler för intern kontroll i 
Åstorps kommun. Intern kontroll är ett viktigt ledningsverktyg som bidrar till att 
säkra att beslut vilar på korrekta underlag och som skyddar mot förluster eller 
förstörelse av kommunens tillgångar. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-18 § 323 
Intern kontroll plan 2020 Åstorps kommun 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, tf. kommunchef, och Annika Tublén, 
controller, 2019-12-09 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att godkänna plan för Åstorps kommuns 
kommungemensamma kontroller 2020. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänner plan för Åstorps kommuns kommungemensamma kontroller 2020. 
 
Expedieras 
Akten 
Controller 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

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

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

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

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



Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 21, forts 
4. Att om utredningen visar på att det mest miljö-ekonomiska är att 

transportera bort saltet till annan deponi, kommer ansökan att 
kompletteras med detta så att ett ev. bidrag kan erhållas. 

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

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

7. Att Tekniska kontoret i samband med budgetprocess 2021 och framåt 
presenterar en rimlig summa medel för framtida bortforsling av akuta 
deponier inom Åstorps kommun. 

 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
om: 

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

2. Att ta fram två jämförbara anbud som lämnats av entreprenadföretag för 
det som kallas för alternativ 1 i tjänsteskrivelsen och alternativ 
bortforsling (exklusive jordmassorna från Frode Laursen och den gamla 
soptippen), samt 

o Att teknisk beskrivning redovisas som förtydligar arbetena i 
respektive alternativ 

o Att ekonomiska och tekniska konsekvenser redovisas för 
nödvändiga åtgärder i alternativ 1, såsom kontrollprogram, 
pumpning av lakvatten och andra efterbehandlingsåtgärder (under 
en 30-årsperiod). 

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

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

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

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

7. Att ge tekniska kontoret i uppdrag att nödvändiga miljöskyddsåtgärder 
och anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet för 
deponin vid Norra Vallgatan genomförs 

 
Jan Hennicks (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

28(43) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 21, forts 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD) 
mot Åstorpsalliansens (M, L, KD), Jan Hennicks (-) och Maria Gottschalks (-) 
bifallsyrkande till arbetsutskottets förslag och finner att ordförandes yrkande 
bifalles. 
 
Votering 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning - § 21 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar ”Ja” och den som bifaller 
arbetsutskottets förslag röstar ”Nej”. 
 
Votering genomförs med upprop och utfaller med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster 
vilket innebär att ordförandes förslag till beslut bifalles. För att se hur 
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 21). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

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

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

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

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

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

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

7. Att Tekniska kontoret i samband med budgetprocess 2021 och framåt 
presenterar en rimlig summa medel för framtida bortforsling av akuta 
deponier inom Åstorps kommun. 

 
Reservation 
Maria Gottschalk (-) reserverar sig mot beslutet 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 21, forts 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 



Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

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

• att tilldela socialnämnden ansvar över förordning (2010:1122) om statlig 
ersättning för vissa utlänningar och förordning (2017:193) om statlig 
ersättning för asylsökande m.fl.  

• Att socialnämndens reglemente uppdateras med denna ändring. 
 
Anton Holmberg (SD) avstår ifrån att delta i beslut.
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 22, forts 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige: 

• att tilldela socialnämnden ansvar över förordning (2010:1122) om statlig 
ersättning för vissa utlänningar och förordning (2017:193) om statlig 
ersättning för asylsökande m.fl.  

• Att socialnämndens reglemente uppdateras med denna ändring. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 
 



Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 23 
 
Motion (M, L, KD) - Framtagande och presentation av en handlingsplan för 
att förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2019/252 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andersson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) har 
inkommit med en motion om att ta fram och presentera en handlingsplan för att 
förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun.  
I den årliga trygghetsundersökningen har framkommit att trafiksäkerheten är en 
stor fråga vad gäller att våra medborgare känner sig trygga. På grund av det samt 
inlägg i facebookgruppen ”Åstorp i Nutid”, där frågan aktualiserats, är slutsatsen 
av motionen att:  

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

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

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

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-18 § 332 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, Jörgen Wallin, 2019-11-27  
Protokoll från Kommunfullmäktige 2019-08-26 § 122  
Motion (M, L, KD) – Framtagande och presentation av en handlingsplan för att 
förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anse motionen besvarad med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till motionen.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Åsa Holméns (L) bifallsyrkande under 
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Votering 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

33(43) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 23, forts 
Voteringsordning - § 23 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar ”Ja” och den som bifaller Åsa 
Holméns (L) yrkande röstar ”Nej”. 
 
Votering genomförs med upprop och utfaller med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster 
vilket innebär att ordförandes förslag till beslut bifalles. För att se hur 
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 23). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

34(43) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 24 
 
Motion (M, L, KD) - Framtagande av en cykelplan för Åstorps kommun 
2020 och förslag på hur en cykelväg till Hyllinge skulle kunna genomföras 
Dnr KSFD 2019/275  
 
Sammanfattning 
På kommunfullmäktige 2019-09-30 har Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén 
(L) och Hans Sundström (KD) inkommit med en motion för Åstorpsalliansen 
angående framtagande av cykelplan för Åstorps kommun 2020 samt förslag på 
var en cykelväg till Hyllinge skulle kunna genomföras.  
 
I samråd med plankontoret och deras arbete med översiktsplanen ska tekniska 
kontoret ta fram en trafikplan som kommer redovisa kommunens befintliga 
vägnätsstruktur och kommunens framtida arbete vad gäller utbyggnad av 
vägnätet. Arbetet beräknas vara färdigt 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-12-04 § 306 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, Jörgen Wallin, 2019-10-22  
Protokoll från Kommunfullmäktige 2019-09-30, § 141 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) – Framtagande av en cykelplan för 
Åstorps kommun 2020 och förslag på hur en cykelväg till Hyllinge skulle kunna 
genomföras. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till motionen. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till motionen. 
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till motionen. 
  
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Nils-Göran Nilssons (KD), Åsa Holmén (L) 
och Paul Ericssons (M) yrkande om bifall till motionen under proposition och 
finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Votering 
Nils-Göran Nilsson (KD) begär votering. 
 
Voteringsordning - § 24 
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar ”Ja” och den som bifaller Nils-
Göran Nilsson (KD) yrkande röstar ”Nej”. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

35(43) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 24, forts 
Votering genomförs med upprop och utfaller med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster 
vilket innebär att ordförandes förslag till beslut bifalles. För att se hur 
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 24). 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

36(43) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 25 
 
Pontus Pålsson (M) väcker nytt ärende avseende bristande skyltning vid 
vattenskyddsområde 
Dnr KSFD 2017/9 
 
Sammanfattning 
2017-01-11 har Pontus Pålsson väckt ärende gällande bristfällig skyltning vid 
vattenskyddsområdet och att kommunstyrelsen bör meddelas när skyltar finns 
uppsatta.  
 
2017-01-09 meddelar Lars Ödemark, NSVA, att skyltarna ska börja monteras 
och bifogar en översiktskarta på var dessa ska monteras. Skyltarna är sedan 
placerade enligt översiktskartan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-18 § 330 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, Jörgen Wallin, 2019-11-27 
Översiktskarta med markerade skyltar, 2017-01-09 
Sammanträdesprotokoll, KS § 24 2017-01-11 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att det väckta ärendet anses besvarat. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Anse ärendet besvarat. 
 
Expedieras 
Akten 
 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

37(43) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 26 
 
Medborgarförslag 2019 - om dekoration av asken på Backsippan 10 
Dnr KSFD 2019/334 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har kommit in angående dekoration med ljuslyktor och 
istappar på ett träd på fastigheten Backsippan 10. Trädet, i detta fall en ask, kan 
enligt tjänsteskrivelsen skymtas från områden där många äldre bor. Detta skulle 
innebära att ljus kan spridas under mörkare tider, vilket enligt 
medborgarförslaget är en tid då många äldre känner sig ensamma.  
 
Då fastigheten inte ägs av kommunen, utan av AB Kvidingebyggen, kan inte 
kommunen råda över ifall trädet dekoreras.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-18 § 333 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-04 § 305 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, Jörgen Wallin, 2019-11-27 
Medborgarförslag, Dekoration av asken på Backsippan 10 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att hänskjuta ärendet till AB Kvidingebyggens styrelse som 
får hantera medborgarförslaget. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Hänskjuter ärendet till AB Kvidingebyggens styrelse som får hantera 
medborgarförslaget. 
 
Expedieras 
Akten 
AB Kvidingebyggen 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

38(43) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 27 
 
Delegationsärenden 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2019-11-14 – 2019-12-15 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar delegationsärendena till protokollet. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

39(43) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 28 
 
Anmälningsärenden 
Beslut från Kungliga biblioteket om att få fullgöra skyldighet att leverera 
elektroniskt material på annat sätt än på databärare Dnr: AVT 2019-111 
 
Intern kontroll - Uppföljning 2019 – Räddningsnämnden Dnr: 201-369 
 
Beslut 2019-11-25 från Förvaltningsdomstolen, Mål nr 5420-5442-19, 
avseende överklagat beslut i mål nr 4320-4342-19 Dnr: 2017/345 
 
Beslut 2019-12-10 från Kammarrätten, Mål nr 5992-19, avseende överklagat 
avgörande i mål nr 8154-18. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast Dnr: 2018/27 
 
Protokoll Familjen Helsingborg styrelse 191206, §§ 1-7, Dnr: 2019-20 
 
Protokoll från NSR AB nr 4 2019 Ekonomiska och Tekniska delegationen i 
NSR AB Dnr: 2019/128 
 
Protokoll från NSR AB nr 6 2019-10-10, §§ 65-75 Dnr: 2019/128 
 
Protokoll från NSR nr 6 2019, Vera Park Circularity AB Dnr: 2019/128 
 
Beslut från Bygg- och miljönämnden i Åstorp avseende jordmassorna på 
fastigheten Åstorp 113:10 Dnr: 2019/341 
 
Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2019-11-20, 
Kommunstyrelsen Dnr: 2019/346 
 
Info från Överförmyndarnämnden 4K avseende behov av uppgradering 
alternativ inköp av nytt system för överförmyndarverksamheten Dnr: 2019/358 
DO:s Tillsyn av riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier Dnr: 2019/361 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-20, §§ 285-300 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-04, §§ 301-318 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2019-11-21, §§ 32-37 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar anmälningsärendena till protokollet. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

40(43) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 29 
 
Övriga ärenden – Ordförande informerar om kommunchefsrekrytering 
 
Sammanfattning 
Ordförande informerar om att rekryteringsfirman har fått in ett antal sökande 
till tjänsten som kommunchef, och ordförande kommer att träffa firman den 
14:e januari för få presenterat kandidater samt att planera inför intervjuer 
framöver. Det finns en planerad intervjudag den 10 februari för de sökande 
kandidaterna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

41(43) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 30 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende från Anton Holmberg (SD) om undantag 
från asylsökandes möjligheter att få dagersättning för eget boende 
Dnr KSFD 2020/11 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD) väcker ett övrigt ärende om att Åstorps kommun ska 
ansöka om att undantas från asylsökandes möjligheter att få dagersättning för att 
bo i eget boende. I det väckta ärendet framgår följande: 
EBO-lagen (Lagen om eget boende) innebär att asylsökande inte behöver 
acceptera boendemöjligheter hos Migrationsverket utan kan istället ordna egen 
bostad. Det innebär att personer som väntar på uppehållstillstånd i Sverige kan 
bosätta sig i vilken kommun som helst, vilket implicerar ökad segregation, 
trångboddhet, utanförskap och resulterar i t.ex. svar sysselsättning, högt 
bidragsberoende, etc.  
Åstorp kan som andra kommuner, ansöka om att begränsa asylsökandes 
möjligheter till eget boende inom vissa område. Sverigedemokraterna yrkar på: 

• Att berörd förvaltning får i uppgift att se över möjligheten att lämna in 
till Migrationsverket om att hela Åstorps kommun ska undantas från 
asylsökandes möjligheter att få dagersättning för att bo i eget boende 
enligt 10 a § lag (1194:137) om mottagande av asylsökande med flera. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet väckts och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

42(43) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 31 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åsa Holmén (L) - fråga om 
förskolemoduler i Kvidinge 
Dnr KSFD 2020/12 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) ställer frågor angående det beslut som togs avseende moduler 
för förskolor i område Öst/Kvidinge. Är intentionen att vi ska, när det finns 
möjlighet, etablera en temporär modulförskola, väster om Kvidinge skola. 
Är avsikten att kommunen löser den akuta situationen med en permanent 
lösning till 2022? 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Frågan skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 



Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

43(43) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-08 

Ks § 32 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Åsa Holmén (L) – fråga om 
avrapportering gällande Högalid/Maglaby 
Dnr KSFD 2019/13 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) ställer en fråga om avrapportering gällande projektet på 
Högalid/Maglaby och undrar när en sådan kommer att presenteras för 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande meddelar att ärendet kommer att redovisas på kommande 
kommunstyrelsesammanträde. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Frågan anses besvarad. 
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 
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