
 

 

 

 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

Datum för anslagets uppsättande 2020-09-03 

Datum för anslagets nedtagande 2020-09-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

    

    

    

Underskrift  

 

1(56) 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-08-31 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 – 21:51 

Ajournering 20:00 – 20:20 

Beslutande Se bilaga 

Övriga deltagare Merih Özbalci,  

administrativ chef/ 

kommunsekreterare  

 

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

Plats och tid Stationshuset onsdag den 2 september 2020 klockan 16:00 

      

      

      

Sekreterare Merih Özbalci §§ 97 –  135 

   

   

     

Ordförande Per-Arne Håkansson (S) 

      

      

      
Justerande Bitten Mårtensson (S) Rolf Lundqvist (SD) 

 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

 

Paragraf Ärende 

Kf § 97  Godkännande av kallelse 
Kf § 98  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 99  Eventuella avsägelser/val 
Kf § 100  Avsägelse från Monica Olsson (V) 

Kf § 101  Avsägelse från Octavian Grindean (SD) 
Kf § 102  Avsägelse från Bengt Persson (C) 
Kf § 103  Val till kommunfullmäktiges valberedning 

Kf § 104  Val till bygg- och miljönämnden 
Kf § 105  Val till kommunfullmäktiges samhällsberedning 
Kf § 106  Val till kultur- och fritidsnämnden 
Kf § 107  Val av kommunfullmäktiges ordförande 

Kf § 108  Eventuella nyinkomna enkla frågor 
 Enkel fråga (M) om Söderåsporten 

Kf § 109  Enkel fråga (M) om systemfel på Tekniska kontoret-förrådet 
Kf § 110  Eventuella nyinkomna interpellationer 

 Interpellation (SD) – Socialnämndens åtaganden i Hyllinge 
Kf § 111  Interpellation (M, L, KD) – Status för verkställighet av motionen 

om trafik - Västergatan 

Kf § 112  Vision 2030 och inriktningsmål 
Kf § 113  Införande av digitala närarkiv i kommunens nämnder 
Kf § 114  Motion (M, L, KD) - Förbättra kommunikationen 

Kf § 115  Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) - "Bygg 

tillagningskök i de skolor som Åstorps kommun planerar att 

bygga eller bygga till" 
Kf § 116  Begäran från Socialnämnden och Kultur och fritidsnämnden om 

överflytt av ansvar för pensionärs- och handikappföreningar 
Kf § 117  Motion (M, L, KD) Väntrum på stationen 
Kf § 118  Motion (M, L, KD) - Trygghet i Åstorps kommun: Mobilisera 

kraft mot den organiserade brottsligheten 
Kf § 119  Eventuella nyinkomna motioner 
 Motion (C) – Håll Åstorp rent! 
Kf § 120  Motion (SD) - Gemensamt handlingsprogram vid olyckor och 

tragedier 

Kf § 121  Motion (SD) - Omorganisera bort Kultur och fritidsnämnden 

Kf § 122  Motion (SD) - Badhushallens framtid 

Kf § 123  Motion (SD) - Björnekullaskolans framtid 
Kf § 124  Motion (SD) - Effektivisering och mer sammanhållen service 

Kf § 125  Motion (SD) - Framtidens behov inom socialförvaltningens 

boende 
Kf § 126  Motion (SD) - Geografiskt informationssystem för Åstorps 

kommun 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 127  Motion (SD) - Kommunalt ställningstagande för vilda djur på 

cirkusar 
Kf § 128  Motion (SD) - Krav för belastningsregister för nyanställning i 

Åstorps kommun 
Kf § 129  Motion (SD) - Organisation för skol- och rektorsområden 
Kf § 130  Motion (SD) - Religiös påverkan mot våra SFI elever 

Kf § 131  Motion (SD) - Upplysta motionsslingor 
Kf § 132  Motion (SD) - Åstorps vetskap och möjlighet efter domstolsbeslut 
Kf § 133  Motion Åstorpsalliansen (M, L, KD) om låga järnvägsövergångar 

över Östra Vägen och Tranarpsvägen vid Grytevad 
Kf § 134  Motion Åstorpsalliansen (M, L, KD) Söderåsbanan mot 

Ängelholm 
Kf § 135  Anmälningar/delgivningar 

FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR 
 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

 

  N
är

v
ar

o
 

§ 112 § 114 

Namn Ledamöter 

  

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Wiveca Andreasson (M) X  X   X  

Annica Vink (C) X X   X   

Åsa Holmén (L) X  X   X  

Hans Sundström (KD) X  X   X  

Ronny Sandberg (S) X X   X   

Johan Bergqvist (V) X X   X   

Maria Gottschalk (-)  ---       

Jan Karlsson (M) ---       

Murat Özbalci (C) ---       

Mattias Jonsäter (L) X  X   X  

Bitten Mårtensson (S) X X   X   

Peter Lindberg (SD) X  X  X   

Martin Sjöström (M) X  X   X  

Isabella Dzanko (S) X X   X   

Richard Mattson (SD) X  X  X   

Joakim Sandberg (M) X  X   X  

Menaid Nocic (S) X X   X   

Sten Hugosson (SD) X  X  X   

Roger Nielsen (M) X  X   X  

Lennart Fredriksson (S) X X   X   

Nikki Arvidsson (SD) X  X  X   

Othman Al Tawalbeh (S) X X   X   

Rolf Lundqvist (SD) X  X  X   

Gun Friberg (S) X X   X   

Marcus Möller (SD) X  X  X   

Reino Persson (S) X X   X   

Anna-Lena Olsson (SD) X  X  X   

Anton Holmberg (SD) X  X  X   

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

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

Per-Arne Håkansson (S) ordf.  X X   X   

  13 18  22 9  

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktige ledamöter  

och ersättare samt omröstningsbilaga 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

 

Namn Ersättare N
är

v
ar

o
 

§ 112 § 114 

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Patrik Selemba ---       

Amelie Stenqvist ---       

Ulf Söderström tjg. X  X   X  

        

(C)        

Ebba Kroon ---       

Bertil Wemmert tjg. X X   X   

        

(L)        

Bodil Hellberg  X       

Monica Glans X       

        

(KD)        

Barbro Nielsen ---       

Nils-Göran Nilsson ---       

        

(S)        

Ioana Cimpoeru X       

Bengt Olle Andersson ---       

Dafina Lugici X       

Mikael Mårtensson X       

Linda-Marie Camper ---       

        

(V)        

Gunilla Pellinen ---       

Sven Ohlsson X       

        

(SD)        

Marika Lindberg tjg. X  X  X   

Jan Hennicks (-) X       

Glehn Edman ---       

Tony Wiklander ---       

Harri Rosqvist X       

  13 18  22 9  

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

 

  N
är

v
ar

o
 

§ 116  

Namn Ledamöter 

  

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Wiveca Andreasson (M) 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) X X      

Maria Gottschalk (-)  ---       

Jan Karlsson (M) ---       

Murat Özbalci (C) ---       

Mattias Jonsäter (L) X  X     

Bitten Mårtensson (S) X X      

Peter Lindberg (SD) X X      

Martin Sjöström (M) X  X     

Isabella Dzanko (S) 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) X X      

Marcus Möller (SD) X X      

Reino Persson (S) X X      

Anna-Lena Olsson (SD) X 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      

  22 9     



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

 

Namn Ersättare N
är

v
ar

o
 

§ 116  

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Patrik Selemba ---       

Amelie Stenqvist ---       

Ulf Söderström tjg. X  X     

        

(C)        

Ebba Kroon ---       

Bertil Wemmert tjg. X X      

        

(L)        

Bodil Hellberg  X       

Monica Glans X       

        

(KD)        

Barbro Nielsen ---       

Nils-Göran Nilsson ---       

        

(S)        

Ioana Cimpoeru X       

Bengt Olle Andersson ---       

Dafina Lugici X       

Mikael Mårtensson X       

Linda-Marie Camper ---       

        

(V)        

Gunilla Pellinen ---       

Sven Ohlsson X       

        

(SD)        

Marika Lindberg tjg. X X      

Jan Hennicks (-) X       

Glehn Edman ---       

Tony Wiklander ---       

Harri Rosqvist X       

  22 9     



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 97 

 

Godkännande av kallelse 

Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 

18 augusti 2020 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 

samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 

Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 21 augusti 

2020. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kungörelsen godkännes. 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 98 

 

Godkännande av föredragningslistan 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar på att: 

 Under eventuella avsägelser/val läggs följande ärende till: 

o Avsägelse från Bitten Mårtensson (S) 

o Avsägelse från Monica Olsson (V) 

o Avsägelse från Octavian Grindean (SD) 

o Avsägelse från Bengt Persson (C) 

 Under eventuella enkla frågor läggs följande ärende till: 

o Enkel fråga (M) om Söderåsporten 

o Enkel fråga (M) om systemfel på Tekniska kontoret-förrådet 

 Under eventuella interpellationer läggs följande ärende till: 

o Interpellation (SD) – Socialnämndens åtaganden i Hyllinge 

o Interpellation (M, L, KD) – Status för verkställighet av motionen om 

trafik – Västergatan 

 Under eventuella nyinkomna motioner läggs följande ärende till 

o Motion (C) Håll Åstorp rent 

o Motion (SD) - Gemensamt handlingsprogram vid olyckor och 

tragedier 

o Motion (SD) - Omorganisera bort Kultur och fritidsnämnden 

o Motion (SD) - Badhushallens framtid 

o Motion (SD) - Björnekullaskolans framtid 

o Motion (SD) - Effektivisering och mer sammanhållen service 

o Motion (SD) - Framtidens behov inom socialförvaltningens boende 

o Motion (SD) - Geografiskt informationssystem för Åstorps kommun 

o Motion (SD) - Kommunalt ställningstagande för vilda djur på cirkusar 

o Motion (SD) - Krav för belastningsregister för nyanställning i Åstorps 

kommun 

o Motion (SD) - Organisation för skol- och rektorsområden 

o Motion (SD) - Religiös påverkan mot våra SFI elever 

o Motion (SD) - Upplysta motionsslingor 

o Motion (SD) - Åstorps vetskap och möjlighet efter domstolsbeslut 

o Motion Åstorpsalliansen (M, L, KD) om låga järnvägsövergångar över 

Östra Vägen och Tranarpsvägen vid Grytevad 

o Motion Åstorpsalliansen (M, L, KD) Söderåsbanan mot Ängelholm 

 Under anmälningar/delgivningar läggs ”Kommunstyrelsens inbjudan till 

kommunfullmäktige om flygplatsen” till 

 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 98, forts 

 

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 2020-08-31 

 

Kf § 99 

 

Eventuella avsägelser/val  

 

Avsägelse från Bitten Mårtensson (S)  

Dnr KSFD 2020/10 

 

Sammanfattning 

Bitten Mårtensson (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget i 

kommunfullmäktiges valberedning, både ledamot och ordförande.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Bitten Mårtensson (S) 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelse godkännes. 

 

Expedieras: 

Akten 

Avgående ledamot 

Administrativa enheten 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

12(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 100 

 

Avsägelse från Monica Olsson (V) 

Dnr KSFD 2020/10 

 

Sammanfattning 

Monica Olsson (V) har inkommit med en avsägelse avseende samtliga 

uppdrag med anledning av flytt. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Monica Olsson (V) 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelse godkännes. 

 

Expedieras: 

Akten 

Avgående ledamot 

Kommunfullmäktiges samhällsberedning 

HRSC 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 101 

 

Avsägelse från Octavian Grindean (SD) 

Dnr KSFD 2020/10 

 

Sammanfattning 

Octavian Grindean (SD) har inkommit med en avsägelse avseende 

uppdraget som ledamot och ordförande i revisionen. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Octavian Grindean (SD) 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelse godkännes. 

 

Expedieras: 

Akten 

Avgående ledamot 

Revisionen 

HRSC 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 102 

 

Avsägelse från Bengt Persson (C) 

Dnr KSFD 2020/10 

 

Sammanfattning 

Bengt Persson (C) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som 

ledamot och vice ordförande i Bygg- och miljönämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Bengt Persson (C) 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelse godkännes. 

 

Expedieras: 

Akten 

Avgående ledamot 

Bygg- och miljönämnden 

HRSC 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 103 

 

Val till kommunfullmäktiges valberedning 

Dnr KSFD 2020/10 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till posten som ledamot och 

ordförande i kommunfullmäktiges valberedning. 

 

Yrkande 

Bitten Mårtensson (S) yrkar på att utse Lucy Glinka (S) till ledamot tillika 

ordförande i kommunfullmäktiges valberedning.  

 

Proposition 

Ordförande ställer Bitten Mårtensson (S) yrkande under proposition och 

finner att detta bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utse Lucy Glinka (S) till ledamot tillika ordförande i kommunfullmäktiges 

valberedning. 

 

Expedieras: 

Akten 

Vald ledamot 

Administrativa enheten 

HRSC 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 104 

 

Val till bygg- och miljönämnden 

Dnr KSFD 2020/10 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till posten som ledamot och 

vice ordförande i bygg- och miljönämnden. 

 

Yrkande 

Annica Vink (C) yrkar på att utse Bogomir Dordevic (C) till ledamot tillika 

vice ordförande i bygg- och miljönämnden. 

 

Proposition 

Ordförande ställer Annica Vinks (C) yrkande under proposition och finner 

att detta bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utse Bogomir Dordevic (C) till ledamot tillika vice ordförande i bygg- och 

miljönämnden. 

 

Expedieras: 

Akten 

Vald ledamot 

Bygg- och miljönämnden 

Administrativa enheten 

HRSC 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 105 

 

Val till kommunfullmäktiges samhällsberedning 

Dnr KSFD 2020/10 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till posten som ledamot i 

kommunfullmäktiges samhällsberedning. 

 

Yrkande 

Johan Bergqvist (V) yrkar på att utse Gunilla Pellinen (V) till ledamot i 

kommunfullmäktiges samhällsberedning.  

 

Proposition 

Ordförande ställer Johan Bergqvists (V) yrkande under proposition och 

finner att detta bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utse Gunilla Pellinen (V) till ledamot i kommunfullmäktiges 

samhällsberedning. 

 

Expedieras: 

Akten 

Vald ledamot 

Administrativa enheten 

HRSC 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 106 

 

Val till kultur- och fritidsnämnden 

Dnr KSFD 2020/10 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till posten som ledamot i 

kultur- och fritidsnämnden. 

 

Yrkande 

Mattias Jonsäter (L) yrkar på att utse Per Erik Holmén (L) till ledamot i 

kultur- och fritidsnämnden.  

 

Proposition 

Ordförande ställer Mattias Jonsäters (L) yrkande under proposition och 

finner att detta bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utse Per Erik Holmén (L) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

 

Expedieras: 

Akten 

Vald ledamot 

Kultur- och fritidsnämnden 

HRSC 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 107 

 

Val av kommunfullmäktiges ordförande 

Dnr KSFD 2020/10 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till posten som ordförande i 

kommunfullmäktige. 

 

Yrkande 

Isabella Dzanko (S) yrkar på att utse Bitten Mårtensson (S) till ordförande i 

kommunfullmäktige från och med den 1 oktober 2020.  

 

Proposition 

Ordförande ställer Isabella Dzankos (S) yrkande under proposition och 

finner att detta bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utse Bitten Mårtensson (S) till ordförande i kommunfullmäktige från och 

med den 1 oktober 2020. 

 

Expedieras: 

Akten 

Vald ledamot 

Administrativa enheten 

HRSC 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 108 

 

Eventuella nyinkomna enkla frågor 

 

Enkel fråga (M) om Söderåsporten 

Dnr KSFD 2020/281 

 

Sammanfattning 

Roger Nielsen (M) har inkommit med en enkel fråga ställd till 

kommunstyrelsens ordförande om Söderåsporten:  

”’Åstorp är porten till Söderåsen med storslagen natur, äventyr och stillhet.’, 

så börjar första meningen i Vision 2030 för Åstorps kommun, som är på 

KF:s dagordning måndag den 31 augusti. Detta påminner oss om vikten om 

att Söderåsens port också är representativt för Åstorps kommun. För ett par 

år sedan avsattes 900 000 kr till bl a parkeringen vid Tingvalla.  

 

Detta föranleder oss till följande fråga: 

 

Vad har Åstorps kommun fått för dessa 900 000 kr och vad är storleken på 

den eventuella årliga driftskostnaden som krävs?” 

 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga från Roger Nielsen (M) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan får ställas och besvaras muntligen av kommunstyrelsens ordförande. 

 

Expedieras: 

Akten 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

21(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 109 

 

Enkel fråga (M) om systemfel på Tekniska kontoret-förrådet 

Dnr KSFD 2020/282 

 

Sammanfattning 

Roger Nielsen (M) har inkommit med en enkel fråga ställd till 

kommunstyrelsens ordförande om systemfel på Tekniska kontoret-förrådet:  

”Vi arbetar just nu med en ny styr- och ledningsmodell för Åstorps 

kommun. Denna beskriver att vi ska tillämpa tillitsbaserad styrning. 

Naturligtvis är det rätt att vi ska ha förtroende för våra anställda och lita på 

att de alltid vill göra det bästa för Åstorps kommun. Om det skulle visa sig 

att någon inte gör det, måste arbetsgivaren agera, vilket vi förutsätter att 

även Åstorps kommun gör.  

Därför blir vi mycket oroade när vi nås av nyheter som antyder att så inte 

verkar vara fallet.  

 

Fråga: 

- Råder det ett långtgående systemfel på Tekniska Kontoret/förrådet, vilket 

lett till inlämnad polisanmälan och vilka åtgärder har kommunen för avsikt 

att vidta i frågan?” 

 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga från Roger Nielsen (M) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan får ställas och besvaras muntligen av kommunstyrelsens ordförande. 

 

Expedieras: 

Akten 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

22(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 110 

 

Eventuella nyinkomna interpellationer  

 

Interpellation (SD) – Socialnämndens åtaganden i Hyllinge 

Dnr KSFD 2020/272 

 

Sammanfattning 

Peter Lindberg (SD) har inkommit med en interpellation ställd till 

socialnämndens ordförande om socialnämndens åtagande i Hyllinge: 

”På senare tid har vi fått ett antal frågor från oroliga invånare i Hyllinge 

gällande hur uppenbarligen arbetslösa/bidragstagande personer kan köpa 

villor i Hyllinge då villapriserna är respektingivande. Vårt svar i dessa 

ärenden har väl tyvärr varit flyktiga då vi helt ärligt inte vet hur det ligger 

till. 

 

Det har även kommit till vår kännedom att socialnämnden hyr lägenheter i 

Hyllinge med hyror upp till 10 000 kr i månaden. Även här är det hörsägen 

och för att inte rykten ska cirkulera och vi ska kunna känna att vi svarar våra 

invånare sanningsenligt vill vi företrädesvis inhämta informationen från 

betrodd källa. 

 

Således frågor Sverigedemokraterna socialnämndens ordförande: 

1. Tillhandahåller socialnämnden villor/radhus till personer i Hyllinge 

som uppbär försörjningsstöd och i så fall hur många? 

2. Hur många lägenheter i Hyllinge i dagsläget betalar socialnämnden 

hyra för? 

3. Stämmer det att socialnämnden betalar hyror upp till 10 000 kr och 

däröver? 

4. Hur har utvecklingen av försörjningsstöd sett ut i Hyllinge dom två 

senaste åren?” 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Peter Lindberg (SD) 

Interpellationssvar från Isabella Dzanko (S) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas och besvaras av socialnämndens ordförande. 

 

Expedieras: 

Akten 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

23(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 111 

 

Interpellation (M, L, KD) – Status för verkställighet av motionen om 

trafik - Västergatan 

Dnr KSFD 2020/274 

 

Sammanfattning 

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

inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om 

status för verkställighet av motionen om trafik - Västergatan: 

”Åstorpsalliansen lämnade in en motion som godkändes av 

Kommunfullmäktige 2019-01-29. Motionen bifölls av Kommunfullmäktige 

2019-09-30 enligt § 136. Förutom otillåten parkering på cykelbanan längs 

Västergatan innehöll motionen ett uppdrag att utreda en ny passage i Västra 

Industriområdet över/under järnvägen väster om järnvägsviadukten, 

förslagsvis i en förlängning av JiTe-gatan. 

 

Den styrande minoriteten ville anse motionen besvarad och hänvisade till 

den trafikutredning av Sweco avseende Broby 50:2 som tillräcklig för att 

avlasta Västergatan. 

 

Vi i Åstorpsalliansen undrar vad som sker med den bifallna motionen. Det 

är nu ett och ett halvt år sedan motionen bifölls. Därför undrar vi: 

 

1. Tycker ni som styr att den gjorda trafikutredningen för Broby 50:2 är 

tillräcklig? Motionen bifölls, då förväntar vi oss att även att-satsen 

om utredning av ny järnvägspassage blir verkställd. 

 

2. Har det hittills skett något för att utreda möjligheterna att göra en ny 

järnvägspassage väster om den befintliga järnvägsviadukten?” 

 

Beslutsunderlag 

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

(KD) 

Interpellationssvar från Ronny Sandberg (S) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande. 

 

Expedieras: 

Akten 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

24(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 112 

 

Vision 2030 och inriktningsmål 

Dnr KSFD 2020/21  

 

Sammanfattning 

Den befintliga visionen, fokusområdena och inriktningsmålen gäller fram 

till och med 2020. Därav har kommunen arbetat fram ett förslag på ny 

vision och nya inriktningsmål. Visionsarbetet har drivits med en bred 

förankring hos både politiker och invånare. Som en del av visionsarbetet har 

också förslag på kommunfullmäktiges nya inriktningsmål tagits fram. De 

nya inriktningsmålen föreslås ersätta de tidigare fokusområdena och 

inriktningsmålen, så att dessa två målnivåer slås ihop till en och samma 

nivå. Tre nya inriktningsmål föreslås och alla tre mål lägger fokus på vad 

kommunen ska åstadkomma gentemot invånarna. Inriktningsmålen föreslås 

gälla per mandatperiod. 
 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-08-12, §  

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-12 § 174 

Reviderat förslag på Vision 2030 med inriktningsmål 22 juni 

Tjänsteskrivelse från Jonas Jönsson, kommunchef, utvecklingsstrateg 

Fredrik Paulsson och hållbarhetsstrateg Olivia Malmqvist (2020-06-26) 

Sammanställning av enkätresultat från medborgardialog (2020-05-13) 

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17 § 150 

Synpunkter på Visionstext 2030 från Liberalerna 

Synpunkter på Visionstext 2030 från Sverigedemokraterna 

 

Yrkande 

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

 Anta reviderat förslag på Vision 2030 för Åstorps kommun med 

tillhörande inriktningsmål, som börjar gälla från och med 2021-01-

01. 

 Den befintliga (gamla) visionen och fokusområdena med 

inriktningsmål upphör att gälla efter 2020-12-31. (Senaste reviderad 

på KF 2018-08-28, Dnr 2016/124) 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

25(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 112, forts 

 

Anton Holmberg (SD) yrkar som ändringsyrkanden: 

1. Att första styckets sista mening ändras enligt: 

Vi arbetar för en omställning för ett hållbart samhälle där alla 

invånare kan leva ett gott liv med låg påverkan på miljö och klimat 

2. Att första meningen i andra stycket justeras till: 

Vi står upp för ett likvärdigt, sammanhållet och välkomnande 

samhälle, där alla invånare känner trygghet och tillit till varandra. 

 

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Anton Holmbergs (SD) första 

ändringsyrkande. 

 

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med justering 

för Anton Holmbergs (SD) första ändringsyrkande. 

 

Menaid Nocic (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 

 

Johan Bergqvist (V) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 

 

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

 

Bitten Mårtensson (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande.  

 

Annica Vink (C) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 

 

Proposition 

Ordförande ställer Anton Holmbergs (SD) andra ändringsyrkande under 

proposition och finner att detta avslås. 

 

Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkanden från 

Menaid Nocic (S), Johan Bergqvist (V), Bitten Mårtensson (S) mot Anton 

Holmbergs (SD) första ändringsyrkande med bifallsyrkanden från Roger 

Nielsen (M) och Hans Sundström (KD) under proposition och finner att 

Ronny Sandbergs (S) yrkande bifalles. 

 

Anton Holmberg (SD) begär votering. 

 

 

 

 

 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

26(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 112, forts 

 

Voteringsordning 

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

vill bifalla Anton Holmbergs (SD) yrkande röstar ”Nej”. 

 

Då voteringen utfaller med 13 ”Ja” röster och 18 ”Nej” röster beslutar 

kommunfullmäktige bifalla Anton Holmbergs (SD) yrkande, för 

voteringsresultatet se separat bilaga. 

 

Ordförande ställer under proposition om fullmäktige kan godkänna 

kommunstyrelsens förslag justerat enligt Anton Holmbergs (SD) första 

ändringsyrkande och finner att detta bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta reviderat förslag på Vision 2030 för Åstorps kommun med tillhörande 

inriktningsmål, som börjar gälla från och med 2021-01-01 med ändringen att 

första styckets sista mening ändras enligt: 

Vi arbetar för en omställning för ett hållbart samhälle där alla invånare kan 

leva ett gott liv med låg påverkan på miljö och klimat 

 

Den befintliga (gamla) visionen och fokusområdena med inriktningsmål 

upphör att gälla efter 2020-12-31. (Senaste reviderad på KF 2018-08-28, 

Dnr 2016/124) 

 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samtliga nämnder och förvaltningar 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

27(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 113 

 

Införande av digitala närarkiv i kommunens nämnder 

Dnr KSFD 2019/357  

 

Sammanfattning 
Åstorp har sedan 2018 ett samarbete med andra skånska kommuner för att 

införa ett digitalt e-arkiv för de handlingar som ska bevaras för evigt. Syftet 

är att de handlingar som ska bevaras under en längre tid levereras digitalt till 

en server, istället för att skrivas ut och förvaras i pappersform nere i 

kommunens centralarkiv. Projektet har fått namnet SkånE-arkiv. Projektet 

omfattar enbart handlingar som ska bevaras för evigt.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen har identifierat ett behov av att digitalisera 

även andra typer av handlingar som finns i nämndernas närarkiv och som 

gallras efter ett antal år. Kommunen har ingen särskild utsedd person som 

arbetar med arkivvården på förvaltningarna, vilket gör att arkivvården 

riskerar att bli eftersatt och mängden handlingar gör att arkivlokalerna börjar 

bli fulla. Förslaget ger en möjlighet att spara handlingar digitalt, men 

respektive nämnd måste själv besluta i vilken mån detta ska göras inom sin 

verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-08-12, §  

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-06-17 § 158  

Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 2020-06-05 

 

Yrkande 

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

 Kommunens nämnder ska spara handlingar enbart i digital form i 

den mån det är möjligt med hänvisning till lagstiftning och följer 

Riksarkivets anvisningar att:  

o Pappershandlingar med text och fotografier ska skannas i 300 

dpi. För kartor och ritningar gäller 400 dpi. 

o Handlingar i färg ska skannas i färg 

o De skannade handlingarna ska föras över till 

verksamhetsstödet i formatet PDF/A eller andra av Riksarkivet 

arkivgodkända filformat.  

 Samtliga verksamhetsnämnder ska senast 2021-04-01 redovisa en 

handlingsplan för arkivmyndigheten, där nämnden redovisar hur och 

när kommunfullmäktiges beslut ska verkställas.  

 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

28(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 113, forts 

 

 Om detta medför kostnader som inte kan hanteras inom ram får 

nämnderna ta upp behovet i budgetarbetet. 

 

Proposition 

Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande under proposition och 

finner att detta bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunens nämnder ska spara handlingar enbart i digital form i den mån 

det är möjligt med hänvisning till lagstiftning och följer Riksarkivets 

anvisningar att:  

o Pappershandlingar med text och fotografier ska skannas i 300 

dpi. För kartor och ritningar gäller 400 dpi. 

o Handlingar i färg ska skannas i färg 

o De skannade handlingarna ska föras över till 

verksamhetsstödet i formatet PDF/A eller andra av Riksarkivet 

arkivgodkända filformat.  

 

Samtliga verksamhetsnämnder ska senast 2021-04-01 redovisa en 

handlingsplan för arkivmyndigheten, där nämnden redovisar hur och när 

kommunfullmäktiges beslut ska verkställas.  

 

Om detta medför kostnader som inte kan hanteras inom ram får nämnderna 

ta upp behovet i budgetarbetet. 

 

Expedieras: 

Akten 

Samtliga förvaltningar 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

29(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 114 

 

Motion (M, L, KD) - Förbättra kommunikationen 
Dnr KSFD 2019/26 

 

Sammanfattning 

En motion inkom 2019-01-28 från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén 

(L) och Hans Sundström (KD) i vilken de föreslår att:  

 Dagordningar och protokoll från samtliga nämnders arbetsutskott ska 

finnas på intranätet. 

 Mötesdatum och protokoll ifrån samtliga rådgivande organ och 

beredningar ska finnas på den externa hemsidan.  

 Det ska tas fram en handlingsplan för att förbättra kommunikation av 

positiva händelser, men även gällande problemområden och 

åtgärdsplaner, vilket föreslås ska publiceras på kommunens externa 

hemsida och Facebooksida.  

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-08-12, §  

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17 § 155 

Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-06-01 

Motion (M, L, KD) – ”Förbättra kommunikationen” (2019-01-28) 

Mail från JP Infonet 

 

Yrkande 

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

motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

 

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 

 

Wiveca Andreasson (M) yrkar bifall till motionen. 

 

Hans Sundström (KD) yrkar bifall till motionen. 

 

Mattias Jonsäter (L) yrkar bifall till motionen.  

 

Proposition 

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

yrkande med bifallsyrkanden från Wiveca Andreasson (M), Hans Sundström 

(KD) och Mattias Jonsäter (L) under proposition och finner att Ronny 

Sandbergs (S) yrkande bifalles. 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

30(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 114, forts 

 

Roger Nielsen (M) begär votering. 

 

Voteringsordning 

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

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

 

Då voteringen utfaller med 22 ”Ja” röster och 9 ”Nej” röster beslutar 

kommunfullmäktige bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande, för 

voteringsresultatet se separat bilaga. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Åstorpsalliansen reserverar sig skriftligen, se bilagor i slutet av protokollet. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Administrativa enheten 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

31(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 115 

 

Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) - "Bygg 

tillagningskök i de skolor som Åstorps kommun planerar att bygga eller 

bygga till" 
Dnr KSFD 2018/311 

 

Sammanfattning 

Liberalerna väckte en motion i kommunfullmäktige 2018-10-22. I motionen 

framgår följande: 

När man bygger en ny eller bygger ut en befintlig skola i större omfattning 

behöver man tänka nytt och långsiktigt. Den nya haganässkolan är enligt 

beslut tänkt att ha en idrotts- och hälsoprofil. Ett tillagningskök skulle 

innebära en större flexibilitet vid matlagningen för att möta hälsoprofilens 

önskemål. Kommunens centralkök har sin begränsning, verksamheter inom 

skola och äldreomsorg växer. När det byggs nytt är det lämpligt att 

tillagningskök byggs. Att i efterhand efter några år tvingas bygga 

tillagningskök är mer komplicerat och dyrare. 

Med stöd av ovan yrkar Liberalerna: 

 Att tillagningskök byggs på F-6 skolor som Åstorps kommun 

planerar att bygga eller bygga till under kommande mandatperiod. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-08-12, §  

Protokoll från Bildningsnämnden 2020-05-20 § 58 

Tjänsteskrivelse från Jesper Hansen, servicechef, 2020-03-26  

Motion från Liberalerna 

Protokoll Kommunfullmäktige 2011-09-26 § 115 

 

Yrkande 

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

motionen. 

 

Åsa Holmén (L) yrkar bifall till motionen. 

 

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

avslå motionen. 

 

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 

 

Annica Vink (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå 

motionen.  

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

32(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 115, forts 

 

Peter Lindberg (SD)) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå 

motionen.  

 

Johan Bergqvist (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå 

motionen. 

 

Proposition 

Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkande från 

Anton Holmberg (SD), Annica Vink (C), Peter Lindberg (SD) och Johan 

Bergqvist (V) mot Åsa Holméns (L) yrkande med bifallsyrkande från Roger 

Nielsen (M) under proposition och finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen. 

 

Reservation 

Liberalerna och Moderaterna reserverar sig skriftligen, se bilagor i slutet av 

protokollet. 

 

Protokollsanteckning 

Centerpartiet inkommer med en protokollsanteckning, se bilagor i slutet av 

protokollet. 

 

Expedieras: 

Akten 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 116 

 

Begäran från Socialnämnden och Kultur och fritidsnämnden om 

överflytt av ansvar för pensionärs- och handikappföreningar 
Dnr KSFD 2020/146 

 

Sammanfattning 

Enligt gällande ordning för föreningsbidrag har socialnämnden och kultur 

och fritidsnämnden ett delat ansvar för föreningsbidragen, beroende på 

vilken slags förening som söker bidrag. Socialnämnden och kultur och 

fritidsnämnden har kommit överens om ett förslag att flytta över 

verksamheten för föreningsbidrag avseende pensionärsföreningar och 

handikappföreningar från socialnämnden till kultur och fritidsnämnden. 

Ändringen gäller från och med 2021-01-01. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen. 2020-08-12, §  

Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare daterad 2020-04-17 

Yttrande från KPR beredning gällnade överflytt av pensionärsföreningar till 

KFN 

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-06 § 112 

Tjänsteskrivelse från Helena Sjölander, kultur och fritidssamordnare och 

Magnus Nygren, kvalitetscontroller, 2020-02-19 

Beslut från Socialnämnden 2020-04-16 § 38 

Beslut från Kultur och fritidsnämnden 2020-02-04 § 8 

Remissvar från Kommunala pensionärsrådets beredningsgrupp gällande 

överflytt av pensionärsföreningar 2020-03-12 

 

Yrkande 

Anton Holmberg (SD) yrkar avslag på ärendet. 

 

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

verksamheten för föreningsbidrag för pensionärsföreningar och 

handikappföreningar förs över från socialnämndens till kultur- och 

fritidsnämndens ansvar från och med budgetår 2021. 

 

Proposition 

Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande mot Anton Holmbergs 

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

yrkande bifalles. 

 

 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

34(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 116, forts 

 

Anton Holmberg (SD) begär votering. 

 

Voteringsordning 

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

vill bifalla Anton Holmbergs (SD) yrkande röstar ”Nej”. 

 

Då voteringen utfaller med 22 ”Ja” röster och 9 ”Nej” röster beslutar 

kommunfullmäktige bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande, för 

voteringsresultatet se separat bilaga. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Verksamheten för föreningsbidrag för pensionärsföreningar och 

handikappföreningar förs över från socialnämndens till kultur- och 

fritidsnämndens ansvar från och med budgetår 2021. 

 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligen, se bilagor i slutet av 

protokollet. 

 

Expedieras: 

Akten 

Socialförvaltningen 

Bildningsförvaltningen 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

35(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 117 

 

Motion (M, L, KD) Väntrum på stationen 
Dnr KSFD 2019/306 

 

Sammanfattning 

Åstorpsalliansen lämnade in en motion på kommunfullmäktiges 

sammanträde 2019-10-28 om att öppna upp Åstorps stations väntsal. I 

motionen framkommer följande: I en tid med ökande buss & 

tågkommunikation från & till Åstorp vill Åstorpsalliansen göra Åstorp till 

en attraktivare pendlarkommun genom att främja miljövänligare transporter 

och rusta för kommande ökning av passagerare i samband med 

Söderåsbanans uppstart 2021. Att kunna vänta på buss och tåg med skydd 

anses vara en skyldighet att tillhandahålla från kommunens sida.  

I motionen yrkar motionärerna: 

 Att åter öppna Åstorps stations väntsal med toalett och öppettider för 

att minimera vandalisering. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-08-12, §  

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-20 § 121 

Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-04-23 

Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) – Väntrum på stationen 

Protokoll från Kommunstyrelsen 2019-12-19 § 290 

 

Yrkande 

Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet. 

 

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

motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

 

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen.  

 

Åsa Holmén (L) yrkar bifall till motionen. 

 

Hans Sundström (KD) yrkar bifall till motionen. 

 

Lennart Fredriksson (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande.  

 

Annica Vink (C) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 

 

 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

36(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 117, forts 

 

Proposition 

Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkanden från 

Lennart Fredriksson (S) och Annica Vink (C) mot Roger Nielsens (M) 

yrkande med bifallsyrkanden från Åsa Holmén (L) och Hans Sundström 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Åstorpsalliansen reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

 

Expedieras: 

Akten 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

37(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 118 

 

Motion (M, L, KD) - Trygghet i Åstorps kommun: Mobilisera kraft mot 

den organiserade brottsligheten 
Dnr KSFD 2019/85  

 

Sammanfattning 

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

framhåller i en motion från 25 mars 2019 att mobilisering mot den 

organiserade brottsligheten ska ske genom att: 

 De viktigaste, mest utsatta problemområdena i Åstorps kommun 

definieras 

 En bred arbetsgrupp bildas, möjligtvis kan BRÅs grupp användas 

som bas 

 Enligt ”Helsingborgsmodellen” tillsammans med polis ha 

kommunens olika förvaltningar och statens myndigheter 

representerade och arbeta tillsammans för att störa illegala 

verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-08-12, §  

Tjänsteskrivelse från Cecilia Selin, kris- och säkerhetssamordnare, 2020-05-

02 

Protokoll från Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 44 

Motion (M, L, KD) – Trygghet i Åstorps kommun: Mobilisera kraft mot den 

organiserade brottsligheten 

Undertecknat medborgarlöfte Polisen och Åstorps kommun 2020 

Samverkansavtal för ökad trygghet och minskad brottslighet i Åstorps 

kommun 

 

Yrkande 

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

motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

 

Hans Sundström (KD) yrkar bifall till motionen.  

 

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 

 

Proposition 

Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande mot Hans Sundströms 

(KD) yrkande med bifallsyrkande från Roger Nielsen (M) under proposition 

och finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande bifalles. 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

38(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 118, forts 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Åstorpsalliansen reserverar sig skriftligen, se bilagor i slutet av protokollet. 

 

Expedieras: 

Akten 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

39(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 119 

 

Eventuella nyinkomna motioner 

 

Motion (C) – Håll Åstorp rent! 

Dnr KSFD 2020/270 

 

Sammanfattning 

Annica Vink (C) har inkommit med en motion med följande yrkanden: 

 att uppdra till tekniska kontoret att utreda hur vi kan bli en ”Håll 

Sverige Rent”-kommun 

 att uppdra till tekniska kontoret att ta fram alternativa förslag hur vi 

ska hålla Åstorp rent 

 att uppdra till tekniska kontoret att beräkna kostnaderna för förslagen 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Annika Vink (C) 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

40(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 120 

 

Motion (SD) - Gemensamt handlingsprogram vid olyckor och tragedier 

Dnr KSFD 2020/265 

 

Sammanfattning 

Anton Holmberg (SD) och Harri Rosqvist (SD) har inkommit med en 

motion med följande yrkanden: 

 Att befintligt underlag gällande planer och dokument kring olyckor 

och tragedier kompletteras i den utsträckningen så att Åstorps 

kommun förrättar ett kommunövergripande gemensamt 

handlingsprogram vid olyckor och tragedier 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anton Holmberg (SD) och Harri Rosqvist (SD) 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

41(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 121 

 

Motion (SD) - Omorganisera bort Kultur och fritidsnämnden 

Dnr KSFD 2020/268 

 

Sammanfattning 

Anton Holmberg (SD) har inkommit med en motion med följande yrkanden: 

 Att omorganisera bort Kultur- och Fritidsnämnden så snart som 

möjligt eller senast vid start av nästa mandatperiod där skolrelaterade 

funktioner flyttas till bildningsförvaltningen och fritid samt övriga 

väsentliga tjänster till tekniska kontoret 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anton Holmberg (SD) 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

42(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 122 

 

Motion (SD) - Badhushallens framtid 

Dnr KSFD 2020/256 

 

Sammanfattning 

Anton Holmberg (SD) och Glehn Edman (SD) har inkommit med en motion 

med följande yrkanden: 

 Att berörd förvaltning skyndsamt presenterar rådande situation för 

Badhushallen med yttrande för berörda verksamheter och föreningar 

som använder byggnaden samt skriftligen presenterar 

framtidsplanerna för de nödvändiga åtgärder Badhushallen står inför 

till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anton Holmberg (SD) och Glehn Edman (SD) 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

43(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 123 

 

Motion (SD) - Björnekullaskolans framtid 

Dnr KSFD 2020/255 

 

Sammanfattning 

Anton Holmberg (SD) och Richard Mattsson (SD) har inkommit med en 

motion med följande yrkanden: 

 Att Åstorps kommun, med befintligt underlag för rådande situation 

för Björnekullaskolan, presenterar en plan för huruvida kommunen 

planerar att lösa och påbörja Björnekullaskolans framtid och att det 

gemensamma underlaget presenteras skyndsamt för 

kommunstyrelsen och bildningsnämnden gällande flytt av skola eller 

nybyggnation 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anton Holmberg (SD) och Richard Mattsson (SD) 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

44(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 124 

 

Motion (SD) - Effektivisering och mer sammanhållen service 

Dnr KSFD 2020/258 

 

Sammanfattning 

Anton Holmberg (SD), Tony Wiklander (SD), Richard Mattsson (SD) och 

Sten Hugosson (SD) har inkommit med en motion med följande yrkanden: 

 Att berörda förvaltningar presenterar muntligt och skriftligt ett 

konkret förslag att omorganisera kommunstyrelseförvaltningens 

servicefunktion under tekniska kontoret till kommunstyrelsen 

 Att utifrån första att-satsen, berörda förvaltning får i uppgift att 

presentera ovanstående ärende för politiskt beslut att lägga 

kommunstyrelseförvaltningens servicefunktion under tekniska 

kontoret 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anton Holmberg (SD), Tony Wiklander (SD), Richard 

Mattsson (SD) och Sten Hugosson (SD) 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

45(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 125 

 

Motion (SD) - Framtidens behov inom socialförvaltningens boende 

Dnr KSFD 2020/263 

 

Sammanfattning 

Anton Holmberg (SD), Harri Rosqvist (SD), Rolf Lundqvist (SD) och 

Anna-Lena Olsson (SD) har inkommit med en motion med följande 

yrkanden: 

 Att berörd förvaltning presenterar existerande underlag samt 

planerna och visionen för nytt äldreboende och framtidens behov av 

antalet boendeplatser för kommunstyrelsen (KS) och socialnämnden 

(SOC) 

 Att berörd förvaltning listar, de bostäder som av funktionsenliga 

faktorer och av ekonomiska skäl klassas som undermåliga och som 

inom snar framtid ska tas ur drift, till både KS och SOC 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anton Holmberg (SD), Harri Rosqvist (SD), Rolf Lundqvist 

(SD) och Anna-Lena Olsson (SD) 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

46(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 126 

 

Motion (SD) - Geografiskt informationssystem för Åstorps kommun 

Dnr KSFD 2020/257 

 

Sammanfattning 

Anton Holmberg (SD) och Nikki Arvidsson (SD) har inkommit med en 

motion med följande yrkanden: 

 Att Åstorps kommun ger tekniska kontoret uppdraget att fortsätta 

med GIS-arbetet och utveckla GIS-verktyg för kommunens samtliga 

verksamheter  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anton Holmberg (SD) och Nikki Arvidsson (SD)  

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

47(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 127 

 

Motion (SD) - Kommunalt ställningstagande för vilda djur på cirkusar 

Dnr KSFD 2020/266 

 

Sammanfattning 

Anton Holmberg (SD), Peter Lindberg (SD) och Marcus Möller (SD) har 

inkommit med en motion med följande yrkanden: 

 Att Åstorps kommun inför och verkställer ett policydokument som 

förtäljer att kommunen ska neka samtliga cirkusar med icke-

domesticerade djur att upplåta kommunal mark 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anton Holmberg (SD), Peter Lindberg (SD) och Marcus Möller 

(SD) 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

48(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 128 

 

Motion (SD) - Krav för belastningsregister för nyanställning i Åstorps 

kommun 

Dnr KSFD 2020/264 

 

Sammanfattning 

Anton Holmberg (SD), Peter Lindberg (SD) och Harri Rosqvist (SD) har 

inkommit med en motion med följande yrkanden: 

 Att Åstorps kommun får i uppgift att införa krav om utdrag ur 

belastningsregistret vid samtliga nyanställningar i hela Åstorps 

kommun 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anton Holmberg (SD), Peter Lindberg (SD) och Harri Rosqvist 

(SD) 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

49(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 129 

 

Motion (SD) - Organisation för skol- och rektorsområden 

Dnr KSFD 2020/267 

 

Sammanfattning 

Anton Holmberg (SD) och Marcus Möller (SD) har inkommit med en 

motion med följande yrkanden: 

 Att berörd förvaltning presenterar både muntligt och skriftligt den 

rådande struktur för organisationen gällande skol- och 

rektorsområden för kommunstyrelsen och bildningsnämnden 

 Att berörd förvaltning får i uppgift att se över kostnadskalkylen för 

befintlig organisation gällande skol- och rektorsområden 

 Att berörd förvaltning får i uppgift att utreda och presentera, 

muntligt och skriftligt till kommunstyrelsen och bildningsnämnden, 

om rådande skol- och rektorsområden verkligen är det mest 

verksamhets- och kostnadseffektiva alternativ eller om det finns 

möjlighet till minskad organisation 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anton Holmberg (SD) och Marcus Möller (SD) 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

50(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 130 

 

Motion (SD) - Religiös påverkan mot våra SFI elever 

Dnr KSFD 2020/261 

 

Sammanfattning 

Anton Holmberg (SD), Peter Lindberg (SD) och Tony Wiklander har 

inkommit med en motion med följande yrkanden: 

 Att berörd förvaltning får i uppdrag att undersöka och skriftligt 

presentera för kommunstyrelsen och bildningsnämnden om elever i 

SFI utbildningen har utsatts för olämplig religiös påverkan 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anton Holmberg (SD), Peter Lindberg (SD) och Tony 

Wiklander 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

51(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 131 

 

Motion (SD) - Upplysta motionsslingor 

Dnr KSFD 2020/259 

 

Sammanfattning 

Anton Holmberg (SD) har inkommit med en motion med följande yrkanden: 

 Att berörd förvaltning sammanställer en redogörelse för kommunens 

motionsslingor och i vilket skick de befinner sig 

 Att berörd förvaltning får i uppgift att se över möjlighet om det finns 

rimlighet till fler upplysta motionsslingor i kommunen 

 Att berörd förvaltning säkerställer att belysningen existerar för 

samtliga motionsslingor 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anton Holmberg (SD) 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

52(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 132 

 

Motion (SD) - Åstorps vetskap och möjlighet efter domstolsbeslut 

Dnr KSFD 2020/262 

 

Sammanfattning 

Anton Holmberg (SD), Marcus Möller (SD) och Richard Mattsson (SD) har 

inkommit med en motion med följande yrkanden: 

 Att berörd förvaltning får i uppdrag att informera våra berörda 

anställda gällande HD’s domstolsbeslut, om bortflyttande av elev 

och i dialog med lärarkåren samt rektorer, och att se denna möjliga 

åtgärd som godkänd vid behov 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Anton Holmberg (SD), Marcus Möller (SD) och Richard 

Mattsson (SD) 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

53(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 133 

 

Motion Åstorpsalliansen (M, L, KD) om låga järnvägsövergångar över 

Östra Vägen och Tranarpsvägen vid Grytevad 

Dnr KSFD 2020/253 

 

Sammanfattning 

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

inkommit med en motion med följande yrkanden: 

 att kommunen initierar kontakt med Trafikverket i syfte att förhandla 

om ombyggnad av de trånga vägportarna i Åstorp. I kommande 

banarbeten, då vi kan vänta oss utbyggnad av spårkapaciteten mellan 

Helsingborg och Hässleholm, bör korsningarna byggas om för att 

tillåta högre fordonshöjd.   

 

Beslutsunderlag 

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

(KD) 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

54(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 134 

 

Motion Åstorpsalliansen (M, L, KD) Söderåsbanan mot Ängelholm 

Dnr KSFD 2020/254 

 

Sammanfattning 

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

inkommit med en motion med följande yrkanden: 

 att kommunen – med hänsyn tagen till ökat intresse för spårbunden 

trafik – inleder förnyade förhandlingar med Ängelholms kommun 

och med Trafikverket i syfte att förlänga Söderåsbanan till 

Ängelholm. 

 

Beslutsunderlag 

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

(KD) 

 

Yrkande 

Ordförande yrkar att motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Proposition 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 

bifalles. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Expedieras: 

Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

55(56) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

Kf § 135 

 

Anmälningar/delgivningar  

 

Dnr KSFD 2016-442, Laga kraft, avslag på överklagande av detaljplan för 

Tingdalskolan m m 

 

Dnr KSFD 2019-202, Ej verkställda beslut enligt Sol och LSS under kvartal 

4 2019 

 

Dnr KSFD 2020-10, Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

 

Dnr KSFD 2020-226, Granskning av arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering i skolan 

 

Dnr KSFD 2020-230, Granskning av ansökan om statsbidrag 

 

Kommunstyrelsens inbjudan till kommunfullmäktige om flygplatsen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Noterar informationen till protokollet. 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 

 

FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR 

1. Reservation från Åstorpsalliansen, § 114 

2. Reservation från Liberalerna och Moderaterna, § 115 

3. Protokollsanteckning från Centerpartiet, § 115 

4. Reservation från Sverigedemokraterna, § 116 

5. Reservation från Åstorpsalliansen, § 118 



                                         

Åstorpsalliansen 
Reservation då eget yrkande föll 
2020-08-31 

Motion till Kommunfullmäktige 190128 – Förbättra kommunikationen 

På kommunfullmäktige 28 januari är ärendet Kommunikationspolicyn uppe på dagordningen och den 
ställer vi oss positiva till. Det vi nu vill lägga fokus på är att förbättra övergripande kommunikationen 
både internt och externt. 

Internt tänker vi på att det finns ett intranät: http://intranat.astorp.se 

Här återfinns exemplariskt Socialnämndens AU:s kallelser och protokoll. (Socialnämndens dagordning 
och protokoll återfinns på vanligt sätt på Åstorps hemsida). 

Pensionärsrådets mötesdatum samt protokoll återfinns på Åstorps hemsida. Vi anser att samtliga råd 
bör ligga tydligt med här såsom BRÅ:s agenda och protokoll. 

Vi upplever en brist i att kommunicera positiva nyheter, ännu mer vad som är på gång i Åstorp (tex 
alla byggnationsärenden), även att belysa problemområden. Genom att synliggöra allt bra som görs i 
kommunen så tror vi det skulle kunna bidra till att göra Åstorps kommun till en ännu attraktivare 
arbetsgivare, ännu finare kommun att bo och verka i. Åstorps kommun, Söderåsstaden – där 
människor och företag möts och växer… även på nätet. 

Åstorpsalliansen yrkar därför att: 

* Att samtliga nämnders och Kommunstyrelsens AU dagordning samt protokoll ska finnas på Åstorps 
intranät 

* Att samtliga Rådgivande organ och beredningars mötesdatum samt protokoll ska finnas på Åstorps 
hemsida 

* Att sätta upp en handlingsplan för att få en bättre kommunikation av i första hand positiva 
händelser, men även problemområden med åtgärdsplaner, publicerade på Åstorps hemsida och 
Facebooksida. 

Då detta föll reserverar sig Åstorpsalliansen mot beslutet. 
 

För Åstorpsalliansen i Kommunfullmäktige 31 augusti 2020 

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

http://intranat.astorp.se/


Skriftlig reservation  
Kommunfullmäktige 2020 -08-31 
Motion från (L): Bygg tillagningskök i de skolor som Åstorps kommun planerar att bygga 
eller bygga till.    
 
Skolmaten är viktig, för många barn är det dagens huvudmåltid. Lunchen är ofta dagens 
höjdpunkt. En motion i tiden, allt fler kommuner har tillagningskök. Beslutet att bygga ett nytt 
centralkök i kommunen var ett omodernt och olyckligt beslut. Centralköken s tid är förbi. 2019 blev  
Helsingborgs centralkök till 39 små enheter. Maten tillagas på varje skola med egen kock, de 
jobbar nära eleverna och ser vad som går hem. I Ängelholm lagas maten ute på varje skola/ 
förskola. Bjuv har inget centralkök. Många and ra kommuner har en blandning av centralkök 
och tillagningskök.  
 
Maten fraktas i lastbil och värmehålls i flera timmar, vilket givetvis går ut över smak och kvalité.  
Avbeställning sker en dag innan, därför svårt att tillhandahålla rätt antalet portioner på skolan. 
Mat som inte äts upp måste slängas och betalas.  
I ett tillagningskök kan portionernas antal och storlek anpassas till eleverna, vilket medför mindre 
svinn. Det slängs idag stora mängder från de olika mottagningsköken.  
 
Maten kan tillredas i omgångar för att serveras vid flera tillfällen. Ingen frakt och varmhållning 
behövs, vilket ger bättre kvalitét. Eventuellt kan barnen vara med och bestämma menyn i ett 
matråd. 
 
Det kan också upplevas svårt att hålla budget i mottagningsköken eftersom det finns e n 
osäkerhet vad gäller antalet portioner för dagen och mängden bröd, potatis, pasta och 
salladsbord i förhållande till huvudrätten. Vid avbeställning får skolan bara tillbaka kostnaden för 
livsmedlen, resten av portionspriset som man får betala är betydlig t större.  
 
Vid behandlingen i Bildningsnämnden inkom S och C med en protokollsanteckning och i 
Kommunstyrelsen inkom C med en protokollsanteckning. I dessa menar man att motionen är bra 
och välgrundad och att deras avslagsyrkande beror på att det i motion en står att det skall byggas 
tillagningskök. S och C anser istället att det bör utredas om det är ekonomiskt hållbart att bygga 
tillagningskök och samtidigt öka kvalitén. Vem har hindrat er att lägga ett sådant förslag, vi ser 
fram emot ett initiativ i frågan. Motionen lämnades in för nästan två år sedan, så loppet är väl kört 
för Haganässkolan men fullt möjlig att genomföra för Tingdalsskolan.  
 
Reservation till förmån för eget bifallsyrkande till motion om tillagningskök.  
 
Åstorp 2020-09-01 
 
Åsa Holmén ( L) Roger Nielsen (M)   
 



   
 
 
 
 
Protokollsanteckning 
 
 
 
 
 
Motion Liberalerna; Bygg tillagningskök i de skolor som Åstorps kommun planerar att 
bygga eller bygga till 
 
 
 
 
 
Intentionen i motionen är bra och välgrundad. Vi kan se fördelar med att eventuellt ha 
tillagningskök på våra större skolor i framtiden.  
Dels ur ett elevperspektiv med kvalitativ mat som är mer anpassad för eleverna och ur miljö 
och ekonomiska skäl då mat inte behöver slängas i samma kvantitet som det görs idag. 
 
Vi vet att för vissa elever så är skolmaten den stabila och näringsrika måltid de får på en dag 
och därför viktig ur det perspektivet också. 
 
Vårt avslagsyrkande beror på att satsens innebörd att det skall byggas tillagningskök på våra 
nybyggda skolor och i de kök man renoverar. 
Vi anser att förvaltningen bör utreda om det är ekonomiskt hållbart under en överskådlig 
framtid att bygga nya tillagningskök, samtidigt öka kvaliteten utan att höja kostnaden för 
skolmaten. 
 
Ur det perspektivet så föreslår vi avslag till motionen men håller med intentionen till 
motionen. 
 
 
 
 
 
 
Murat Özbalci                  Annica Vink   
Centerpartiet                 Centerpartiet   
Gruppledare   
 
 
 



 
 

 
 
  

Reservation 
Begäran från Socialnämnden och Kultur- och Fritidsnämnden om 

överflytt av ansvar för pensionärs- och handikappföreningar  
 
 
Sverigedemokraterna Åstorp kommer vara konsekventa och motsätta sig detta 
förslag. Pensionärsorganisationerna motsattes sig detta bestämt och det är 
vår uppgift som politiker att vara lyhörda.  
 
Att flytta över ansvaret från en organisation, med redan erfarenhet som 
fungerar väl, till en annan parallellt med motstånd från berörda 
pensionärsorganisationerna är tveksamt. Inte minst där Kultur- och 
Fritidsnämndens framtid är mycket oviss. 
 
 
 
Således reserverar sig Sverigedemokraterna Åstorp mot beslutet och i förmån 
till eget avslagsyrkande. 
 
 
 
 
 
 
  
____________________              ____________________                    

  Anton Holmberg (SD)                        Rolf Lundqvist (SD) 

Kommunfullmäktige 2020-08-31 



                                         

Åstorpsalliansen 

Åstorps kommun - Kommunfullmäktige 2020-08-31 

Skriftlig reservation – Motion (M, L, KD) – Trygghet i Åstorps kommun: Mobilisera kraft mot den 
organiserade brottsligheten. 

Den organiserade brottsligheten växer sig starkare och starkare över landet. Senast i helgen gick 

rikspolischefen ut i ett pressmeddelande som skriver att det är ett allvarligt läge i Sverige, så även 

inom Åstorps kommuns gränser. 

I Tryggare Åstorp som det refereras till finns det i skrivande stund inte pengar avsatta för i budgeten 

2021. Återigen startas projekt som riskerar rinna ut i sanden. Se till att sätt av resurser för detta och 

driv sedan projektet under förslagsvis tre års tid så att arbetssätt hinner sätta sig.  

Inte heller går det att finna denna Tryggare Åstorps programförklaring, Åstorps kommuns 

medborgarlöfte eller samverkansavtal med polisen på Åstorps hemsida, vilket är undermåligt med 

hänsyn till frågans betydelse för våra medborgare. Det refereras till att ”polisen i dagsläget inte har 

organisation nog för att bedriva detta arbete…”. Intressant är att det i Medborgarlöftet står att 

kommunen och polisen tillsammans ska: ”genomföra utökade tillsyner mot butiker som säljer tobak 

med inriktning på otillåtna medel och tillbehör.” 

Vi ser positivt på att Miljökontoret efter vår motions inlämning, samverkar med övriga förvaltningar 

för att genom gemensamma ansträngningar göra det svårare för de personer som inte följer de lagar 

och förordningar som gäller. 

Vi anser inte att motionen är besvarad och kommer att fortsätta driva på för att vi ska finna nya 

arbetssätt och fortsätta med de som fungerar, allt i syfte att göra allt för att bekämpa den 

organiserade brottsligheten. 

Åstorp 2020-08-31 

För Åstorpsalliansen  

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


	Protokoll KF 2020-08-31
	1. Reservation från Åstorpsalliansen, § 114
	2. Reservation från Liberalerna och Moderaterna, § 115
	3. Protokollsanteckning från Centerpartiet, § 115
	4. Reservation från Sverigedemokraterna, § 116
	Sverigedemokraterna Åstorp kommer vara konsekventa och motsätta sig detta förslag. Pensionärsorganisationerna motsattes sig detta bestämt och det är vår uppgift som politiker att vara lyhörda.
	Att flytta över ansvaret från en organisation, med redan erfarenhet som fungerar väl, till en annan parallellt med motstånd från berörda pensionärsorganisationerna är tveksamt. Inte minst där Kultur- och Fritidsnämndens framtid är mycket oviss.
	Således reserverar sig Sverigedemokraterna Åstorp mot beslutet och i förmån till eget avslagsyrkande.
	Kommunfullmäktige 2020-08-31

	5. Reservation från Åstorpsalliansen, § 118

