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ÅSTORP

Kommunfullmäktiges
Valberedning

5(5)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021 -11 -26

KfV§6

Val till förste vice ordförande i bygg och miljönämnden
DnrKSFD2021/ll

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till posten som l :e vice
ordförande i bygg och miljönämnden. Platsen har tidigare varit tillsatt av
Centerpartiet. Då det är ett ordförandeval bereds ärendet i valberedningen.

Yrkande

Murat Ozbalci (C) yrkar på att utse UlfLiljankoski (C) till l:e vice
ordförande i bygg och miljönämnden.

Proposition
Ordförande ställer Murat Özbalcis (C) yrkande under proposition och finner
att detta bifalles.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige beslut
Att kommunfullmäktige beslutar att utse UlfLiljankoski (C) till l :e vice
ordförande i bygg och miljönämnden.

Expedieras:
Akten

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

^

Utdragsbestyrkande
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Till kommunfullmäktige 2021-11-29


Fråga till Kommunalrådet


Det råder en orolig situation kring kommunens förskolor och skolor. På Björnekullaskolan utbröt 
en brand i en  papperskorg på en toalett. Räddningstjänst och polis gjorde utryckning.

Vid Hyllinges förskolor utbröt en brand i ett sopkärl och fönsterrutor har också krossats där. 
Räddningstjänst släckte branden och allt är polisanmält.


Allmänheten i Hyllinge har hört och sett explosioner av hemmagjorda bomber i petflaskor.

Droghandel finns på flera håll i kommunen. När Samhällsberedningen genomfört 
medborgardialoger så framkommer det att många medborgare känner sig otrygga.


2017 lämnade Liberalerna in en motion om att kommunen skulle utreda möjligheten att anställa

trygghetsvakter för att öka tryggheten i kommunen tills dess att vi har en större polisstyrka. Redan 
2017 upplevde många medborgare en otrygghet särskilt på kvällar vid stationen. Motionen 
avslogs. Det politiska styret såg det inte komma. Men Liberalerna såg det komma och förstod att 
det var nödvändigt att ta tag i problemet. Vi vet alla att situationen sedan dess har förvärrats. 

Det är i första hand polisens uppgift att skapa trygghet och bekämpa brott. Men det är uppenbart 
att polisen inte har de resurser som behövs.


I Kommunen finns ett mobilt team med två fältsekreterare, det är både bra och nödvändigt. Men 
det räcker inte.

I den budget som kommunfullmäktige antog för 2022 finns glädjande nog avsatta medel för 
väktare och fältsekreterare. Därför en fråga


- Är det inte dags att se till att det inför det nya året finns väktare och ytterligare en fältsekreterare 
på plats.


Bodil Hellberg ( L )
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Åstorps kommun  
Kommunfullmäktige  
211129 
 
 
Fråga till Kommunstyrelsens ordförande, Ronny Sandberg (S) 
 
Under den här mandatperioden har framtagandet kring Översiktsplanen pågått.  
I juni 2017 beslutade Åstorps kommunfullmäktige att den gällande Översiktsplanen från 
2012 var inaktuell. En lång process och olika politiska träffar har pågått under innevarande 
mandatperiod. Förslaget har varit på granskning under perioden 21 juni – 21 september 2021. 
Ärendet passerade kommunstyrelsens arbetsutskott, där flertalet partier yrkade bifall till att 
godkänna översiktsplanen. Dock inte Åstorpsalliansen.  
Ärendet kom inte upp på kommunstyrelsen för behandling utan skall antas senare, oklart när. 
Skälen till detta var att använda kvarvarande medel avsatta till Översiktsplanarbetet till en 
fördjupad översiktsplan på Björnås.    
 
Därav min fråga till kommunstyrelsens ordförande: 
 
Den fördjupade översiktsplanen på område Björnås, till vilken ekonomisk beräkning och vad 
är skälen till att det finns medel över gällande Översiktsplanarbetet?      
       
 
Åstorp 211126 
 
Åsa Holmén (L)  
Liberalerna i Åstorp 
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Åstorps Kommunfullmäktige 
211129  
 
Fråga till Kommunstyrelsens ordförande, Ronny Sandberg (S)  
 
Åstorps kommun förvärvade genom Bfab, i april 2019 fastigheten Krysset (Lyftkranen 3).  
På våren 2020 beslutade KS om en ombyggnation av fastigheten för att inrymma den dagliga 
verksamheten Gnistan i fastigheten. Nu kommer flytten inte att ske.  
 
Därav min fråga till KSO:  
Vad är skälet till att det nu långt senare under hösten 2021 erkändes brister i 
beslutsunderlaget, ingen risk-och konsekvensanalys och utebliven brukardialog i samband 
med beslut och hur ser finansieringen ut 2021 och framåt?        
 
Åstorp 211126 
 
Åsa Holmén (L) 
Liberalerna i Åstorp   
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