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Protokollet är justerat 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 

Plats och tid Kulturhuset Björnen klockan 18:30 – 22:28 
Ajournering 20:00-20:36, 21:50-21:59, 22:05-22:08 
 

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Linda Tholén, 

nämndsekreterare, §§ 94-97, 
99-106  
Merih Özbalci, kanslichef, 
§§ 94-97, 99-106 
Jonas Jönsson, 
kommunchef, §§ 94-97, 99-
106 
 

Ulf Molén, VD NSR §§ 94-96 
Erika Fjelkner, NSR §§ 94-96 

Plats och tid Stationshuset torsdagen 1 september 2022 klockan 16:00 
      
      
     

Sekreterare Linda Tholén, §§ 94-97, 99-106 
   

   
     

Ordförande Bitten Mårtensson (S), §§ 94-97, 99-106  
   

      
      

Justerande Annica Vink (C),  
§§ 94-97, 99-106 

Nils-Göran Nilsson (KD),  
§§ 94-97, 99-106 
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2(24) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 

Paragraf Ärende 
Kf § 94  Godkännande av kallelse 
Kf § 95  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 96  Information från NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) 
Kf § 97  Eventuella avsägelser/val 
Avsägelse från Kristoffer Glinka (S) gällande uppdrag som ledamot i 

kommunrevisionen 
Kf § 99  Fyllnadsval till platsen som ledamot i kommunfullmäktiges 

samhällsberedning 
Kf § 100  Eventuella nyinkomna frågor 
Fråga från Bodil Hellberg (L) ställd till kommunstyrelsens ordförande – 

Hundrastgården i Hyllinge 
Kf § 101  Fråga från Wiveca Andreasson (M) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande – Insatser för elever med problematisk frånvaro i skolan 
Kf § 102  Eventuella nyinkomna interpellationer 
Interpellation från Åsa Holmén (L) ställd till kommunstyrelsens ordförande 

– upphandling Peab Asfalt och genomförandet av underhållsarbetet 
gällande åtgärden övertäckning 

Kf § 103  Antagande av Bevarandeprogram Hyllinge, Åstorps kommun 
Kf § 104  Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 
Kf § 105  Arvodesreglemente- och politisk organisation för ny 

mandatperiod 2022-2026 
Kf § 106  Anmälningar/delgivningar 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 

 

 N
är

va
ro

 

§ 103 § 105 - A  

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)  X  X  X   
Annica Vink (C)  X X    X  
Åsa Holmén (L) X  X   X  
Barbro Nielsen (KD)  ---       
Ronny Sandberg (S)  X X   X   
Johan Bergqvist (V)  X   X X   
Jan Hennicks (-)  X  X   X  
Jan Karlsson (M) X  X  X   
Murat Özbalci (C) X X    X  
Bodil Hellberg (L)  X  X   X  
Isabella Dzanko (S)  X X   X   
Peter Lindberg (SD) X X   X   
Martin Sjöström (M) X  X  X   
Ioana Cimpoeru (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   
Marika Lindberg (SD)  X X   X   
Othman Al Tawalbeh (S)  ---       
Rolf Lundqvist (SD) X X   X   
Gun Friberg (S)  ---       
Marcus Möller (SD)  X X   X   
Dafina Lugici (S)  ---       
Anna-Lena Olsson (SD)  X X   X   
Anton Holmberg (SD)  ---       
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf. X  X  X   
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf. X X   X   
Bitten Mårtensson (S) ordf.  X X   X   
  20 10 1 26 5 0 

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

§ 103 § 105 - A 

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist        
Ulf Söderström X       
Fredrik Karlsson X       
        
(C)        
Ebba Kroon        
Bertil Wemmert        
        
(L)        
Monica Glans X       
Bodil Axelsson        
        
(KD)        
Nils-Göran Nilsson, tjg X  X  X   
Linda Arenhag        
        
(S)        
Mikael Mårtensson, tjg X X   X   
Linda-Marie Camper, tjg X X   X   
Florian Bobocea, tjg X X   X   
Kerstin Andersson X       
Richard Ridwall        
        
(V)        
Gunilla Pellinen X       
Sven Ohlsson  X       
        
(SD)        
Tony Wiklander        
Harri Rosqvist, tjg X X   X   
Conny Prisell        
Hampus Servin X       
Tony Ek        
  20 10 1 26 5 0 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 

 N
är

va
ro

 

§ 105- B § 105 - C  

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)  X X   X   
Annica Vink (C)  X  X   X  
Åsa Holmén (L) X  X   X  
Barbro Nielsen (KD)  ---       
Ronny Sandberg (S)  X X   X   
Johan Bergqvist (V)  X X   X   
Jan Hennicks (-)  X  X   X  
Jan Karlsson (M) X X   X   
Murat Özbalci (C) X  X   X  
Bodil Hellberg (L)  X  X   X  
Isabella Dzanko (S)  X X   X   
Peter Lindberg (SD) X X   X   
Martin Sjöström (M) X X   X   
Ioana Cimpoeru (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   
Marika Lindberg (SD)  X X   X   
Othman Al Tawalbeh (S)  ---       
Rolf Lundqvist (SD) X X   X   
Gun Friberg (S)  ---       
Marcus Möller (SD)  X X   X   
Dafina Lugici (S)  ---       
Anna-Lena Olsson (SD)  X X   X   
Anton Holmberg (SD)  ---       
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf. X X   X   
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf. X X   X   
Bitten Mårtensson (S) ordf.  X X   X   
 26 5 0  26 5 0 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

§ 105 - B § 105 - C 

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist        
Ulf Söderström X       
Fredrik Karlsson X       
        
(C)        
Ebba Kroon        
Bertil Wemmert        
        
(L)        
Monica Glans X       
Bodil Axelsson        
        
(KD)        
Nils-Göran Nilsson, tjg X X   X   
Linda Arenhag        
        
(S)        
Mikael Mårtensson, tjg X X   X   
Linda-Marie Camper, tjg X X   X   
Florian Bobocea, tjg X X   X   
Kerstin Andersson X       
Richard Ridwall        
        
(V)        
Gunilla Pellinen X       
Sven Ohlsson  X       
        
(SD)        
Tony Wiklander        
Harri Rosqvist, tjg X X   X   
Conny Prisell        
Hampus Servin X       
Tony Ek        
  26 5 0 26 5 0 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 

Kf § 94 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
16 augusti 2022 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 19 augusti 
2022. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kungörelsen godkännes.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 

Kf § 95 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att: 

• Under eventuella avsägelser/val läggs följande ärenden till: 
- Avsägelse från Kristoffer Glinka (S) gällande uppdrag som 

ledamot i kommunrevisionen  
• Under eventuella nyinkomna frågor läggs följande ärenden till: 

- Fråga från Wiveca Andreasson (M) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande – Insatser för elever med problematisk frånvaro i 
skolan 

- Fråga från Bodil Hellberg (L) till kommunstyrelsens ordförande - 
Hundrastgården i Hyllinge 

• Under eventuella nyinkomna interpellationer läggs följande ärenden 
till: 
- Interpellation från Åsa Holmén (L) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande – upphandling Peab Asfalt och genomförandet av 
underhållsarbetet gällande åtgärden övertäckning 

• Eventuella nyinkomna motioner utgår. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Dagordningen godkännes med ovan justeringar. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 

Kf § 96 
 
Information från NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) 
 
Sammanfattning 
Representanter från NSR är inbjudna till kommunfullmäktiges sammanträde 
för att informera om sin verksamhet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Tackar för deltagandet och noterar informationen till protokollet. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 

Kf § 97 
 
Eventuella avsägelser/val 
 
Avsägelse från Kristoffer Glinka (S) gällande uppdrag som ledamot i 
kommunrevisionen 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Kristoffer Glinka (S) har inkommit med en avsägelse gällande uppdraget 
som ledamot i kommunrevisionen. Avsägelsen gäller från och med den 30 
september 2022. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna avsägelsen att börja gälla från och med den 
30 september 2022. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Att godkänna avsägelsen att börja gälla från och med den 30 september 
2022. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
Avgående ledamot 
Kommunrevisionen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 

Kf § 99 
 
Fyllnadsval till platsen som ledamot i kommunfullmäktiges 
samhällsberedning 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Kristdemokraterna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ledamot i 
kommunfullmäktiges samhällsberedning. 
 
Yrkande 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar att utse Emma Birgersson (KD) till ledamot 
i kommunfullmäktiges samhällsberedning.  
 
Proposition 
Ordförande lägger Nils-Göran Nilssons (KD) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Att utse Emma Birgersson (KD) till ledamot i kommunfullmäktiges 
samhällsberedning.  
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
Samhällsberedningen 
Vald förtroendevald 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

12(24) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 

Kf § 100 
 
Eventuella nyinkomna frågor 
 
Fråga från Bodil Hellberg (L) ställd till kommunstyrelsens ordförande 
– Hundrastgården i Hyllinge 
Dnr KSFD 2022/233 
 
Sammanfattning 
Bodil Hellberg (L) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens 
ordförande gällande hundrastgården i Hyllinge. 

Nu ska det byggas en efterlängtad hundrastgård i Hyllinge enligt beslut i 
Kommunstyrelsen 22-06-01. Hyllingeborna kunde haft en hundrastgård 
långt tidigare. I september 2014 lämnade Folkpartiet, som vi då hette, in en 
motion om en inhägnad rastgård på 500-800 kvm med ordentliga 
skötselregler och placering vid ”berget”. Motionen behandlades i 
kommunfullmäktige januari 2017. I tjänsteskrivelsen från Tekniska kontoret 
redovisades kostnader för staket 60.000 kr och tillsyn 125.000 kr per år. Det 
åberopades också stor risk för sanitär olägenhet. Slutsatsen blev 2017 att 
Tekniska kontoret inte hade möjlighet att hålla en hundrastgård i Hyllinge. 
Styret yrkade avslag på motionen och L, SD och MP yrkade bifall. 
Voteringen utföll med 16  avslag och 11 bifall, 4 avstod.  

Det var då det. Nu sommaren 2022 verkar alla problem som bortblåsta. Alla 
partier var överens i  kommunstyrelsen 22-06-01. Tekniska kontoret har på 
sin hemsida haft en medborgardialog om placeringen och resultatet blev att 
hundrastgården ska placeras vid bullervallen i västra delen av Hyllinge. 
Grannarna där är inte så nöjda med den placeringen, eftersom det ligger 
alldeles för nära bostadsbebyggelse.  
 

- Vilka förutsättningar i form av ekonomiska resurser och sanitär 
olägenhet är det som har ändrats?  
 

Beslutsunderlag 
Enkel fråga från Bodil Hellberg (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas och besvaras av Ronny Sandberg (S). 
 
Expedieras: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 

Kf § 101 
 
Fråga från Wiveca Andreasson (M) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande – Insatser för elever med problematisk frånvaro i skolan 
Dnr KSFD 2022/232 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M) har inkommit med en enkel fråga till 
kommunstyrelsens ordförande gällande insatser för elever med problematisk 
frånvaro i skolan 
 

- Hur arbetar och tar kommunstyrelsen ansvar genom sin 
uppsiktsplikt för att åtgärda samverkansbrister mellan 
socialnämnden, bildningsnämnden och region i denna fråga? 
 

Beslutsunderlag 
Enkel fråga från Wiveca Andreasson (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas och besvaras av Ronny Sandberg (S). 
 
Expedieras: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 

 
Kf § 102 
 
Eventuella nyinkomna interpellationer 
 
Interpellation från Åsa Holmén (L) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande – upphandling Peab Asfalt och genomförandet av 
underhållsarbetet gällande åtgärden övertäckning 
Dnr KSFD 2022/229 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) har inkommit med en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande med följande frågor: 
 
1.Hur ser beställningen ut av Peab Asfalt och till vilken kostnad?  
 
2.Motivering till att Åstorps kommun inte konkurrensutsatt arbetet till 
kompetens och även pris? 
  
3.Motiv till att Peab Asfalt har valts ut utan upphandling och varför inte 
andra företag har fått lämna in anbud?  
 
4.Varför påbörjades arbetet av Peab Asfalt innan beslutet har vunnit laga 
kraft?  
 
5. Hur mycket medel är avsatta i tidigare budget för att genomföra åtgärd 
och efterbehandlingsarbete på Norra Vallgatan och hur förhåller sig dessa 
budgetmedel mot år 2022 då åtgärden gällande övertäckning skall 
genomföras?   
 
Beslutsunderlag 
Interpellationssvar från Ronny Sandberg (S) 
Interpellation från Åsa Holmén (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande 
Ronny Sandberg (S). 
 
Expedieras: 
Akten
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 
 

Kf § 103 
 
Antagande av Bevarandeprogram Hyllinge, Åstorps kommun 
Dnr BMND 2022/22 
 
Sammanfattning 
Rolf Lundqvist (SD) väckte den 3 februari 2020 på sammanträde med bygg- 
och miljönämndens arbetsutskott, ett ärende om att utreda möjligheterna att 
ta fram ett bevarandeprogram för kommunens anrika byggnader. Ett 
överskott på samhällsbyggnadsförvaltningen 2021 möjliggjorde 
framtagande av Bevarandeprogram Hyllinge. Orten Hyllinge valdes ut som 
mest prioriterad då den, av framför allt byggkontoret, har många kommande 
bygglov på orten, liksom att den inte har skydd för sina bevarandevärda 
byggnader och bebyggelseområden. Bevarandeprogram Hyllinge togs fram 
av Arkitektkontor Arén AB i samarbete med byggkontoret. 
Bevarandeprogrammet pekar ut värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer liksom att det föreslår en vidareutveckling av dessa. Ett 
bevarandeprogram blir ett effektivt stöd vid till exempel 
bygglovshandläggning, liksom att den minskar antalet ärenden av dessa till 
bygg- och miljönämnden för ställningstagande. Avsikteten är att ta fram 
bevarandeprogram också för övriga orter i Åstorps kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-08-10 § 125 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-01 § 127 
Tjänsteskrivelse Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef, daterad 2022-05-
06 
Protokoll Bygg- och miljönämnden, 2020-10-19 § 120 
Bevarandeprogram A4 sid 1-40 
Bevarandeprogram A4 sid 41-80 
Bevarandeprogram A4 sid 81-122 
Klassning Adresskarta Hyllinge 
 
Yrkanden 
Menaid Nocic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta 
Bevarandeprogram för Hyllinge, Åstorps kommun. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar återremiss för att  

• förvaltningen tar fram rekommendationer, se exempel hos 
Landskrona, dvs hur ska tjänstemännen tolka bevarandeplaner så att 
de tolkar likadant samt att den tekniska funktionaliteten tas i beaktan 
samt beaktar den tekniska utvecklingen. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 
 

Kf § 103, forts. 
 
• Att bevarandeplanerna beslutas gemensamt för samtliga 

kommundelar (Hyllinge, Åstorp, Kvidinge) så vi får en likställdhet. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till Menaids Nocic (S) yrkande. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) återremissyrkande, med 
bifallsyrkande från Nils-Göran Nilsson (KD) under proposition och finner 
att detta avslås. 
 
Jan Hennicks (-) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Den som önskar att avgöra ärendet på sammanträdet röstar ”ja” och den som 
önskar att bifalla Roger Nielsens (M) återremissyrkande röstar ”Nej.” 
 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 20 Ja-röster, 10 nej-
röster och en ledamot som avstår, vilket innebär att ärendet ska avgöras på 
sammanträdet. För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 
103). 
 
Propositionsordning, forts. 
Ordförande ställer Menaid Nocics (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Peter Lindberg (SD), under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att anta Bevarandeprogram för Hyllinge, Åstorps kommun. 
 
Expedieras 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 
 

Kf § 104 
 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 
Dnr KSFD 2022/170 
 
Sammanfattning 
Alla arbetsgivare i Sverige ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
vilket innebär att kommunen ska fastställa arbetsmiljömål för 
organisationen, att medarbetare ska kunna rapportera in arbetsskador och 
tillbud att organisationen i alla delar jobbar med att undersöka, riskbedöma, 
åtgärda och följa upp alla arbetsförhållanden med mera. Åstorps kommun 
har en arbetsmiljöpolicy innehållande politiskt satta mål och dessa följs upp 
i uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med en 
uppföljning av hur alla delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet förstås, 
tillämpas, tillgängliggörs inom organisationen. Utifrån undersökningen om 
hur systematiskt arbetsmiljöarbete tillämpas i praktiken ser man att 
arbetsmiljöpolicyn inte var känd hos alla förvaltningarna och att dess 
innebörd var inte heller klar för alla anställda.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-08-10 § 132 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15 § 144 
SAM uppföljning 2021 
Tjänsteskrivelse uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet år 2021 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021. 
 
Protokollsanteckning 
Roger Nielsen (M) meddelar att Åstorpsalliansen (M, L, KD) avser att 
inkomma med en protokollsanteckning, men har inte inkommit med denna 
inför justeringen av protokollet. 
 
Expedieras 
Akten, HR-avdelningen 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 
 

Kf § 105 
 
Arvodesreglemente- och politisk organisation för ny mandatperiod 
2022-2026 
KSFD 2021/218 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-07 § 234 att inrätta en arvodes- och 
organisationsgrupp för den kommande mandatperioden 2022 – 2026. 
Arvodes- och organisationsgruppens arbete var inriktat på 
arvodesreglemente, arvodesnivåer och politisk organisation. Gruppen har 
arbetat under 2021 och halva 2022 med att föreslå den organisation som 
gruppen anser ger Åstorp bäst möjligheter att möta framtida utmaningar. 
Förslaget från gruppen är  

• att ta bort kommunstyrelsens personalutskott (vars uppgifter flyttas 
till arbetsutskottet), och istället inrätta ett teknik- och serviceutskott 
för driftsfrågor inom kommunstyrelsen 

• att inrätta en arbetsmarknadsnämnd med fokus på frågor som rör 
arbetsmarknad (ansvar flyttas från KS), vuxenutbildning (ansvar 
flyttas från BIN) och ekonomiskt bistånd (ansvar flyttas från SN),  

• att ta bort samhällsberedningen 
• att behålla kultur- och fritidsnämnden 
• att ta bort arbetsutskottet inom kultur- och fritidsnämnden 
• att ge kultur- och fritidsnämnden ett kompensatoriskt uppdrag 
• att möjliggöra inrättandet av ett eventuellt nytt oppositionsråd om 50 

% 
• att godkänna nya arvoden i enlighet med arvodesförslag 2023 samt 

arvodesreglemente 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-08-10 § 133 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-06-01 § 108 
Arvodesförslag 2023 
Basutbildning - presentation och innehåll 
Förslag till nya arvodesbestämmelser Uppdaterad 2022-05-09 
Reglemente för Arbetsmarknadsnämnden 
Reglemente för Bildningsnämnden 
Reglemente för Bygg- och miljönämnden 
Reglemente för Kommunstyrelsen 
Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden 
Reglemente för Socialnämnden 
Reglemente för Valnämnden 
Kostnadsberäkning 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 
 

Kf § 105, forts. 
 
Organisationsschema Åstorp framtid-nutid 
Rapport KFN - komp uppdrag och kulturskola 
Reglemente för Revisionen 
Reservation SD 
Slutrapport 
 
Yrkanden 
Wiveca Andreasson (M) yrkar att 

• Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp, att 
utreda vidare organisering av arbetsmarknadsfrågorna under nästa 
mandatperiod, och därmed justera reglementena i enlighet med detta 

• Att i övrigt bifalla förslaget enligt kommunstyrelsens förslag att 
godkänna Arvodes- och organisationsgruppens förslag till 
arvodesreglemente, arvodesnivåer samt ny politisk organisation med 
följande ändring:  

• Att bygg- och miljönämndens arbetsutskott består av 3+3 istället för 
4+4, samt 

• Att § 19 i Arvodesreglementet justera till  [...] ”Ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst kan maximalt utgå med 32 timmar per månad 
oberoende på antal uppdrag som den förtroendevalda innehar”. 

 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Wiveca Andreassons (M) yrkande. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar i första hand återremiss med motiveringen: 

• Att tillföra en ekonomisk konsekvensanalys av Kommunstyrelsens 
förslag som innebär kostnadsökningar på nästan 3,4 miljoner kronor 
årligen samt enligt riskbedömning eventuellt fler behov av att 
anställa personal 

• För att bereda den kritik som riktats mot ny politisk organisationen 
utifrån facklig samverkan samt av skyddsombuden utförd 
riskbedömning där flera stora risker identifierats för förvaltningen. 

 
Åsa Holmén (L) yrkar i andra hand att:  

• före implementering genomföra en ekonomisk konsekvensanalys 
som också beaktar facklig samverkan samt av skyddsombuden 
utförd riskbedömning som visar flera stora risker för förvaltningen. 
Analysen ska beslutas politiskt av kommunfullmäktige. 

• Att yttrandet från Lärarförbundet beaktas vad gäller skollagsstyrd 
verksamhet och att införande av en ny arbetsmarknadsnämnd utreds 
av berörda nämnder. 

 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 
 

Kf § 105 forts. 
 

• Att avslå införandet av ett andra oppositionsråd, som kostar mycket 
pengar och som gör oppositionsrollen mer oklar.  

• Att demokrati- och välfärdsaspekten värderas högre så att kostnaden 
för ett extra oppositionsråd istället används för att behålla 13+7 i den 
största nämnden, BIN. 

• Att utgå från principen att de politiska presidieposterna i respektive 
nämnd fördelas mellan de olika politiska konstellationerna.      

 
Murat Özbalci (C) yrkar i första hand återremiss med motiveringen 

• Återremittera organisationsförändringen så att man tar ett 
omtag i den nya mandatperioden med aktiva politiker och 
tjänstemän som får arbeta fram ett mer tydligare och mer 
genomarbetat förslag på ny organisation. 

 
Murat Özbalci (C) yrkar i andra hand: 

- Avslå att införa ett andra oppositionsråd  
- Avslå att minska antalet ledamöter och ersättare i nämnder och 
styrelser. 

 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till Wiveca Andreassons (M) yrkande. 
 
Bodil Hellberg (L) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
 
Annica Vink (C) yrkar bifall till Murat Özbalcis (C) yrkande. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Wiveca Andreassons (M) yrkande. 
 
Jan Hennicks (-) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
 
Ajournering 
Mötet ajourneras under 10 minuter. 
 
Yrkanden, forts. 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till Wiveca Andreassons (M) yrkande. 
 
Johan Bergqvist (V) yrkar bifall till Wiveca Andreassons (M) yrkande. 
 
Menaid Nocic (S) yrkar bifall till Wiveca Andreassons (M) yrkande. 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 
 

Kf § 105, forts. 
 
Proposition 
Ordförande ställer återremissyrkandena mot att avgöra ärendet på 
sammanträdet under proposition och finner att detta ska avgöras på 
sammanträdet. 

Votering - § 105 A 
Murat Özbalci (C) begär votering. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller 
att ärendet ska avgöras idag röstar Ja, och den som bifaller att ärendet ska 
återremitteras röstar Nej.  
 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 26 Ja-röster och 5 nej-
röster, vilket innebär att ärendet ska avgöras på sammanträdet. För att se hur 
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 105 - A). 
 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) och Murat Özbalcis (C) yrkande 
gällande att avslå införandet av ett andra oppositionsråd, som även Bodil 
Hellberg (L) Jan Hennicks (-) och Annica Vink (C), yrkat bifall till, under 
proposition och finner att detta avslås.  
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Votering - § 105 B 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. Den som önskar 
att avslå Åsa Holméns (L) m.fl yrkande röstar ”Ja” och den som önskar att 
bifalla Åsa Holméns (L) m.fl yrkande röstar ”Nej”.  
 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 26 Ja-röster och 5 nej-
röster, vilket innebär att Åsa Holméns (L) m.fl yrkande avslås. För att se hur 
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 105 - B). 
 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) yrkande gällande att kostnaden för ett 
extra oppositionsråd istället används för att behålla 13+7 i den största 
nämnden, BIN, som Jan Hennicks (-) och Bodil Hellberg (L) har yrkat bifall 
till, under proposition och finner att detta avslås. 
 
Murat Özbalci (C) begär votering. 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 
 

Kf § 105, forts. 
 
Votering - § 105 C 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. Den som önskar 
att avslå Åsa Holméns (L) m.fl yrkande röstar ”Ja” och den som önskar att 
bifalla Åsa Holméns (L) m.fl yrkande röstar ”Nej”.  
 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 26 Ja-röster och 5 nej-
röster, vilket innebär att Åsa Holméns (L) m.fl yrkande avslås. För att se hur 
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 105 - C). 
 
Ordförande ställer Murat Özbalcis (C) yrkande gällande att avslå att minska 
antalet ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser, som Annica Vink 
(C), har yrkat bifall till, under proposition och finner att yrkandet avslås. 

Ordförande ställer Wiveca Andreassons (M) yrkande, med bifallsyrkande 
från Nils-Göran Nilsson (KD), Peter Lindberg (SD), Roger Nielsen (M), 
Ronny Sandberg (S), Johan Bergqvist (V) och Menaid Nocic (S), under 
proposition och finner att detta bifalles.  
 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) tilläggsyrkanden om att  

• före implementering genomföra en ekonomisk konsekvensanalys 
som också beaktar facklig samverkan samt av skyddsombuden 
utförd riskbedömning som visar flera stora risker för förvaltningen. 
Analysen ska beslutas politiskt av kommunfullmäktige. 

• Att yttrandet från Lärarförbundet beaktas vad gäller skollagsstyrd 
verksamhet och att införande av en ny arbetsmarknadsnämnd utreds 
av berörda nämnder. 

• Att utgå från principen att de politiska presidieposterna i respektive 
nämnd fördelas mellan de olika politiska konstellationerna.      

Under proposition och finner att dessa avslås. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp för att 
utreda vidare organisering av arbetsmarknadsfrågorna under nästa 
mandatperiod, och därmed justera reglementena i enlighet med detta 

• Att i övrigt bifalla förslaget enligt kommunstyrelsens förslag att 
godkänna Arvodes- och organisationsgruppens förslag till 
arvodesreglemente, arvodesnivåer samt ny politisk organisation med 
följande ändring:  

• Att bygg- och miljönämndens arbetsutskott består av 3+3 istället för 
4+4, samt 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 
 

Kf § 105, forts. 
 

• Att § 19 i Arvodesreglementet justera till  [...] ”Ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst kan maximalt utgå med 32 timmar per månad 
oberoende på antal uppdrag som den förtroendevalda innehar”. 

 
Reservation 
Liberalerna reserverar sig muntligen till förmån för egna yrkanden. 
Centerpartiet reserverar sig muntligen till förmån för egna yrkanden. 
 
Expedieras 
Akten 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 
 

 
Kf § 106 
 
Anmälningar/delgivningar 

• - Granskning från kommunrevisionen ställd till 
bildningsnämnden gällande insatser för elever med 
problematisk frånvaro i skolan, KSFD 2022/181 

•  
Yrkanden 
Ordförande yrkar att notera delgivningarna till protokollet  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att ordförandes 
yrkande bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att notera delgivningarna till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 


	Kf § 94  Godkännande av kallelse
	Kf § 95  Godkännande av föredragningslistan
	Kf § 96  Information från NSR (Nordvästra Skånes Renhållning)
	Kf § 97  Eventuella avsägelser/val
	Avsägelse från Kristoffer Glinka (S) gällande uppdrag som ledamot i kommunrevisionen
	Kf § 99  Fyllnadsval till platsen som ledamot i kommunfullmäktiges samhällsberedning
	Kf § 100  Eventuella nyinkomna frågor
	Fråga från Bodil Hellberg (L) ställd till kommunstyrelsens ordförande – Hundrastgården i Hyllinge
	Kf § 101  Fråga från Wiveca Andreasson (M) ställd till kommunstyrelsens ordförande – Insatser för elever med problematisk frånvaro i skolan
	Kf § 102  Eventuella nyinkomna interpellationer
	Interpellation från Åsa Holmén (L) ställd till kommunstyrelsens ordförande – upphandling Peab Asfalt och genomförandet av underhållsarbetet gällande åtgärden övertäckning
	Kf § 103  Antagande av Bevarandeprogram Hyllinge, Åstorps kommun
	Kf § 104  Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021
	Kf § 105  Arvodesreglemente- och politisk organisation för ny mandatperiod 2022-2026
	Kf § 106  Anmälningar/delgivningar

