
 

 

 

 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

Datum för anslagets uppsättande 2020-05-28 

Datum för anslagets nedtagande 2020-06-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

    

    

    

Underskrift  

 

1(26) 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 – 20:56 

Ajournering 20:03 – 20:11, 20:27 – 20:30 

Beslutande Se bilaga 

Övriga deltagare Merih Özbalci,  

administrativ chef/ 

kommunsekreterare  

Anna Falkenstam,  

tf kommunchef/ekonomichef 

Jörgen Wallin, teknisk chef 

Utses att justera Bitten Mårtensson (S) Rolf Lundqvist (SD) 

Plats och tid Stationshuset torsdag den 28 maj klockan 15:30 

      

      

      

Sekreterare Merih Özbalci §§ 65 – 81 

   

   

     

Ordförande Per-Arne Håkansson (S) 

      

      

      
Justerande Bitten Mårtensson (S) Rolf Lundqvist (SD) 

 

 



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 

Avsägelse från Rickard Krull (SD) 

Kf § 68  Val av ledamot till bildningsnämnden 
Kf § 69  Eventuella nyinkomna interpellationer 

Interpellation (M, L, KD) – Minireningsverkens vara eller icke vara 

i Åstorps kommun? 
Kf § 70  Interpellation (M, L, KD) – BIN:s ekonomi 
Kf § 71  Personalekonomisk redovisning 2019 
Kf § 72  Utdelning BFAB 

Kf § 73  Försäljning av del av Broby 4:32 och 57:1 
Kf § 74  Införskaffa digital justering av protokoll för Åstorps kommun 

Kf § 75  Årsredovisning 2019 – Kommunalförbundet Medelpunkten 
Kf § 76  Bokslut för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2019 

Kf § 77  Motion från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans 

Sundström (KD) – Digitalisering av KF-möten 
Kf § 78  Motion från Peter Lindberg (SD) m.fl. om hälsningspolicy 

Kf § 79  Flaggpolicy 

Kf § 80  Revidering av arkivreglemente för Åstorps kommun 

Kf § 81  Anmälningar/delgivningar 
 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

 

  N
är

v
ar

o
 

§ 72  

Namn Ledamöter 

  

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Wiveca Andreasson (M), ej § 75 X  X     

Annica Vink (C) X X      

Åsa Holmén (L) X  X     

Hans Sundström (KD) X  X     

Ronny Sandberg (S) X X      

Johan Bergqvist (V) ---       

Maria Gottschalk (-)  ---       

Jan Karlsson (M) ---  X     

Murat Özbalci (C) X X      

Mattias Jonsäter (L) ---       

Bitten Mårtensson (S) X X      

Peter Lindberg (SD) X   X    

Martin Sjöström (M) X  X     

Isabella Dzanko (S), ej § 75  X X      

Richard Mattson (SD) X   X    

Joakim Sandberg (M) X  X     

Menaid Nocic (S) X X      

Sten Hugosson (SD) X   X    

Roger Nielsen (M) X  X     

Lennart Fredriksson (S) X X      

Nikki Arvidsson (SD) X   X    

Othman Al Tawalbeh (S) X X      

Rolf Lundqvist (SD) X   X    

Gun Friberg (S), ej § 76 X X      

Marcus Möller (SD), ej § 76 X   X    

Reino Persson (S) X X      

Anna-Lena Olsson (SD) ---   X    

Anton Holmberg (SD) X   X    

Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf. X  X     

Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf. X X      

Per-Arne Håkansson (S) ordf.  X X      

  13 10 8    

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktige ledamöter  

och ersättare samt omröstningsbilaga 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

 

Namn Ersättare N
är

v
ar

o
 

§ 72  

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Patrik Selemba ---       

Amelie Stenqvist tjg. X  X     

Ulf Söderström ---       

        

(C)        

Karin Larsson ---       

Ebba Kroon ---       

        

(L)        

Bodil Hellberg tjg. X  X     

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 tjg. X X      

        

(SD)        

Marika Lindberg tjg. X   X    

Jan Hennicks (-) tjg. X  X     

Glehn Edman ---       

Tony Wiklander ---       

Harri Rosqvist X       

  13 10 8    

 



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 

Kungörelsen godkännes. 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 66 

 

Godkännande av föredragningslistan 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar på att: 

 Under eventuella avsägelser/val läggs följande ärende till: 

o Avsägelse från Rickard Krull (SD) 

o Val av ledamot till bildningsnämnden 

 Eventuella enkla frågor utgår 

 Under eventuella interpellationer läggs följande ärende till: 

o Interpellation (M, L, KD) – Minireningsverkens vara eller icke 

vara i Åstorps kommun? 

o Interpellation (M, L, KD) – BIN:s ekonomi 

 Eventuella nyinkomna motioner utgår 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen godkännes med ovan justeringar. 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 67 

 

Eventuella avsägelser/val  

 

Avsägelse från Rickard Krull (SD) 

Dnr KSFD 2020/10 

 

Sammanfattning 

Rickard Krull (SD) har inkommit med en avsägelse för sitt uppdrag som 

ledamot i bildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Rickard Krull (SD) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkännes. 

 

Expedieras: 

Akten 

Avgående ledamot 

Bildningsnämnden 

HRSC 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 68 

 

Val av ledamot till bildningsnämnden 

Dnr KSFD 2020/10 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till uppdraget som ledamot i 

bildningsnämnden. Platsen var tidigare tillsatt av Sverigedemokraterna. 

 

Yrkande 

Anton Holmberg (SD) yrkar på utse Richard Mattsson (SD) till ledamot i 

bildningsnämnden. 

 

Proposition 

Ordförande ställer Anton Holmbergs (SD) yrkande under proposition och 

finner att detta bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Richard Mattsson (SD) utses till ledamot i bildningsnämnden. 

 

Expedieras: 

Akten 

Vald ledamot 

Bildningsnämnden 

HRSC 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 69 

 

Eventuella nyinkomna interpellationer  

 

Interpellation (M, L, KD) – Minireningsverkens vara eller icke vara i 

Åstorps kommun? 

Dnr KSFD 2020/184 

 

Sammanfattning 

Roger Nielsen (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) har 

inkommit med en interpellation om minireningsverkens vara eller icke vara i 

Åstorps kommun med följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: 

1. Är kommunen enbart negativ till kommunalt drivna minireningsverk 

och ser med fördel på enskilda minireningsverk oavsett placering i 

vår kommun?  

2. Finns det ett hinder för minireningsverk i byarna Maglaby, 

Mårtenstorp och Högalid på grund av att det ingår i ett 

verksamhetsområde för kommunalt VA?  

3. Hur ser synsättet ut från dels NSVA men även Miljökontoret på 

nödavlopp i vattenskyddsområde oavsett teknisk lösning, 

minireningsverk kontra kommunalt avlopp?  

4. Hur fortskrider arbetet i hela kommunen med de enskilda avloppen 

som ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt avlopp?  

Vilka åtgärder har vidtagits för att se till så att de enskilda 

fastighetsägarna på landsbygden inrättar godkänd avloppslösning 

och är det gjort inom den tidsram som det var tänkt från början? Om 

så inte är fallet, varför inte?  

 

Beslutsunderlag 

Svar från Ronny Sandberg (S) 

Interpellation från Roger Nielsen (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström 

(KD) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas och besvaras skriftligen av Ronny Sandberg (S). 

 

Expedieras: 

Akten  



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 70 

 

Interpellation (M, L, KD) – BIN:s ekonomi 
Dnr KSFD 2020/185 

 

Sammanfattning 

Roger Nielsen (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) har 

inkommit med en interpellation om BIN:s ekonomi med följande frågor till 

bildningsnämndens ordförande: 
1. Som ansvarig ordförande i Åstorps kommuns största nämnd: 

a. Vilken årsprognos ställer du dig bakom för år 2020. Är minus 6,5 mkr din 

bästa prognos för år 2020?  

b. Om inte vilken prognos anser du är realistisk? 

c. Anser du budgeten för 2020 vara underfinansierad? 

2. Ökade kostnader bl a ökade löner, bidrar till att vi inte har en budget i balans. 

Detta har inte på ett tydligt vis kommunicerats.  

a. Finns det inget varningssystem eller uppföljningssystem som flaggar upp 

att kostnadsökningar är klart utanför ekonomiska ramar? 

b. Vilka åtgärder är gjorda för att det inte ska upprepa sig? 

3. I dessa tuffa tider och med en budget som inte är i balans. Så har för andra 

gången på kort tid en personal blivit utköpt med en årslön.  

a. Oavsett anledning om det är brist i ledarskap, kommunikation etc. Fanns 

det tydligt dokumenterat ansvarsområde och förväntningar/kravställning 

på personen? 

b. Fanns det tydligt dokumenterade medarbetarsamtal där kritiken tydligt 

framförts och dokumenterats? 

c. Hur kvalitetssäkrar vi framtida rekryteringar för att undvika fler utköp? 

4. I senaste KS redogjordes att modulerna kostar oss ca 8 mkr/år. Hur reagerar du 

som ordförande när du hör denna summa pengar och vilka åtgärder har du 

vidtagit för att det inte ska fortgå? 

 

Beslutsunderlag 

Svar från Reino Persson (S) 

Interpellation från Roger Nielsen (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström 

(KD) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas och besvaras skriftligen av Reino Persson (S). 

 

Expedieras: 

Akten 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 71 

 

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 

 

Yrkanden 

Lennart Fredriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att: 

 informationen Personalekonomisk redovisning 2019 godkännes, 

 det obligatoriska avsnittet i årsredovisningen ses som tillräckligt 

framöver 

 

Wiveca Andreasson (M) yrkar på Åstorpsalliansens vägnar som ett 

tilläggsyrkande att då personalen är den viktigaste resursen vi har som 

arbetsgivare i Åstorps kommun och vi är därför måna om att det sker en 

separat redovisning en gång om året i Kommunfullmäktige där den 

personalekonomisk redovisning fortsatt delges på ett Kommunfullmäktige 

där den skrivning som finns i årsredovisningen tillvaratas och kompletteras 

med vad som är relevant vid tidpunkten och för innevarande år. 

 

Proposition 

Ordförande ställer Lennart Fredrikssons (S) yrkande under proposition och 

finner att detta bifalles. 

 

Ordförande ställer Wiveca Andreassons (M) yrkande under proposition och 

finner att detta bifalles. 

 

 

 

 

 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 71, forts 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen Personalekonomisk redovisning 2019 godkännes. 

 

Det obligatoriska avsnittet i årsredovisningen ses som tillräckligt framöver. 

 

Då personalen är den viktigaste resursen vi har som arbetsgivare i Åstorps 

kommun och vi är därför måna om att det sker en separat redovisning en 

gång om året i Kommunfullmäktige där den personalekonomisk redovisning 

fortsatt delges på ett Kommunfullmäktige där den skrivning som finns i 

årsredovisningen tillvaratas och kompletteras med vad som är relevant vid 

tidpunkten och för innevarande år. 

 

Expedieras: 

Akten 

HR-avdelningen 

Administrativa enheten 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 72 

 

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 

 

Yrkanden 

Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.  

 

Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 

godkänna begärd utdelning om 2,0 mkr. 

 

Roger Nielsen (M) yrkar avslag. 

 

Hans Sundström (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) avslagsyrkande. 

 

Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) avslagsyrkande. 

 

Proposition 

Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande mot Roger Nielsens (M) 

yrkande med bifallsyrkande från Hans Sundström (KD) och Åsa Holmén 

(L) under proposition och finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande bifalles. 

 

Åsa Holmén (L) begär votering 

 

 

 

 

 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 72, forts 

 

Voteringsordning 

Den som vill bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande röstar ”Ja” och den som 

vill bifalla Roger Nielsens (M) yrkande röstar ”Nej”. 

 

Då voteringen utfaller med 13 ”Ja” röster, 10 ”Nej” röster och 10 som avstår 

beslutar kommunfullmäktige bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande, för 

voteringsresultatet se separat bilaga. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna begärd utdelning om 2,0 mkr. 

 

Reservation 

Åstorpsalliansen reserverar sig skriftligen. 

 

Protokollsanteckning 

Anton Holmberg (SD), Peter Lindberg (SD) och Rolf Lundqvist (SD) 

meddelas möjlighet att inkomma med en protokollsanteckning. 

 

Expedieras: 

Akten 

Administrativa enheten 

Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 73 

 

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 

 

Yrkanden 

Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att ge 

mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att genomföra försäljning 

enligt bifogat köpeavtal. 

 

Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att ge 

mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att genomföra försäljning 

enligt bifogat köpeavtal. 

 

Hans Sundström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att ge 

mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att genomföra försäljning 

enligt bifogat köpeavtal. 

 

Menaid Nocic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att ge mark- 

och exploateringsingenjören i uppdrag att genomföra försäljning enligt 

bifogat köpeavtal. 

 

Wiveca Andreasson (M) yrkar som ett tilläggsyrkande att ett utkast till 

arrendeavtalet presenteras nästa vecka på kommunstyrelsen den 3 juni. 

 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 73, forts 

 

Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till Wiveca Andreassons (M) 

tilläggsyrkande. 

 

Proposition 

Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkanden från 

Anton Holmberg (SD), Hans Sundström (KD) och Menaid Nocic (S) under 

proposition och finner att detta bifalles. 

 

Ordförande ställer Wiveca Andreassons (M) tilläggsyrkande med 

bifallsyrkande från Ronny Sandberg (S) under proposition och finner att 

detta bifalles.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ge mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att genomföra försäljning 

enligt bifogat köpeavtal. 

 

Ett utkast till arrendeavtalet presenteras nästa vecka på kommunstyrelsen 

den 3 juni. 

 

Expedieras: 

Akten 

Tekniska kontoret 

Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 74 

 

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 

 

Yrkanden 

Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att införa digital 

justering av protokoll i samband med upphandling av nytt 

ärendehanteringssystem. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Införa digital justering av protokoll i samband med upphandling av nytt 

ärendehanteringssystem. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 75 

 

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 

 

Jäv 

Isabella Dzanko (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendet. 

 

Wiveca Andreasson (M) anmäler jäv och deltar ej i ärendet. 

 

Yrkanden 

Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att: 

 Årsredovisning 2019 för kommunalförbundet Medelpunkten 

godkänns. 

 Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas 

ansvarsfrihet. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Årsredovisning 2019 för kommunalförbundet Medelpunkten godkänns. 

 

Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet. 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 75, forts 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunalförbundet Medelpunkten 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 76 

 

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 

 

Jäv 

Gun Friberg (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendet. 

 

Marcus Möller (SD) anmäler jäv och deltar ej i ärendet. 

 

Yrkanden 

Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att: 

 Årsredovisning 2019 för AV Media Skåne godkänns, 

 Bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Årsredovisning 2019 för AV Media Skåne godkänns. 

 

Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunalförbundet AV Media Skåne 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 77 

 

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 

 

Yrkanden 

Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå 

motionen. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen. 

 

Expedieras: 

Akten 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

22(26) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 78 

 

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  

 

Yrkanden 

Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå 

motionen. 

 

Peter Lindberg (SD) yrkar på att bifalla motionen. 

 

Åsa Holmén (L) yrkar på att motionen anses besvarad.  

 

Proposition 

Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande mot Peter Lindbergs (SD) 

yrkande mot Åsa Holméns (L) yrkande under proposition och finner att 

Ronny Sandbergs (S) yrkande bifalles. 

 

 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 78, forts  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen. 

 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligen. 

 

Expedieras: 

Akten 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

24(26) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 79 

 

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 

 

Yrkanden 

Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anta 

förslag till flaggpolicy i sin helhet. 

 

Anton Holmberg (SD) yrkar avslag. 

 

Proposition 

Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande mot Anton Holmbergs 

(SD) yrkande under proposition och finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till flaggpolicy i sin helhet. 

 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligen. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-05-25 

 

Kf § 80 

 

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 

 

Yrkanden 

Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anta 

arkivreglementet och att tidigare arkivreglemente från 2012 upphävs. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta arkivreglementet och att tidigare arkivreglemente från 2012 upphävs. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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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 

Noterar anmälningar/delgivningar till protokollet. 


