
 
 

 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-04-25 
Datum för anslagets uppsättande 2022-04-28 
Datum för anslagets nedtagande 2022-05-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
    
    
    

Underskrift Linda Tholén 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 

Plats och tid Kulturhuset Björnen klockan 18:30 – 21.57 
Ajournering 19.49-19.50, 19.50-20.18, 20.43-20.48, 21.08-21.10 
  

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Linda Tholén, 

nämndsekreterare  
§§ 53-66 
Merih Özbalci, kanslichef 
§§ 53-66 
Jonas Jönsson, kommunchef 
§§ 53-66 
Jörgen Wallin, teknisk chef 
§§ 53-66 
 

Fredrik Paulsson, utvecklingsstrateg 
§§ 53- 56 
Jonas Wallin, redovisningscontroller 
§§ 53-56 
Mikael Fors, VD helägda  
kommunala bolag, §§ 53-57 
Monica Backe (SD), revisionens 
ordförande, §§ 53-56 
 

Utses att justera Annica Vink (C) Hans Sundström (KD) 
Plats och tid Stationshuset torsdagen 28 april 2022 klockan 16:00 

      
      
     

Sekreterare Linda Tholén, §§ 53-66 
   

   
     

Ordförande Bitten Mårtensson (S)   
   

      
      

Justerande Annica Vink (C) Hans Sundström (KD) 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Paragraf Ärende 
Kf § 53  Godkännande av kallelse 
Kf § 54  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 55  Presentationer från Åstorps kommun 
Kf § 56  Allmänhetens frågestund om Årsredovisning 2021 
Kf § 57  Årsredovisning 2021 Åstorps kommun och koncern 
Kf § 58  Kompletteringsbudget 2022 
Kf § 59  Rapportering av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag 
Kf § 60  Beställning av modulförskola i avvaktande på permanent 

förskolelösning på Prästamarken 
Kf § 61  Motion (M, L, KD) - Framtagande och presentation av en översikt 

av samtliga de förbund, samverkan etc. som Åstorps kommun 
deltar i 

Kf § 62  Eventuella nyinkomna motioner 
Motion från Peter Lindberg (SD) - Redovisa kostnader för kommunala 

verksamheter som styrs av lagkrav 
Kf § 63  Motion från Murat Özbalci (C) och Annica Vink (C) - Översyn av 

handläggningstider och avgifter för bättre företagsklimat och 
medborgarservice 

Kf § 64  Motion från Wiveca Andreasson (M), Roger Nielsen (M), Janet 
Norbeck (M) och Joakim Sandberg (M) – Nytt övergripande 
förhållningssätt till utbildning 

Kf § 65  Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) – Bevara 
åkermarken 

Kf § 66  Anmälningar/delgivningar 
FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

 

 N
är

va
ro

 

§ 57 – 
votering- b  

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

   

Wiveca Andreasson (M)  X  X     
Annica Vink (C)  X X      
Åsa Holmén (L) X  X     
Hans Sundström (KD) X  X     
Ronny Sandberg (S) ej proposition b 
och votering b § 57  

X       

Johan Bergqvist (V)  X X      
Jan Hennicks (-)  X  X     
Jan Karlsson (M) X  X     
Murat Özbalci (C) X X      
Bodil Hellberg (L)  X  X     
Isabella Dzanko (S)  X X      
Peter Lindberg (SD) X X      
Martin Sjöström (M) X  X     
Ioana Cimpoeru (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      
Marika Lindberg (SD)  ---       
Othman Al Tawalbeh (S) ---       
Rolf Lundqvist (SD) X X      
Gun Friberg (S)  X X      
Marcus Möller (SD)  ---       
Dafina Lugici (S)  X X      
Anna-Lena Olsson (SD)  X X      
Anton Holmberg (SD)  ---       
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf. X  X     
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf. X X      
Bitten Mårtensson (S) ordf.  X X      
 29 19 10 0    

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

§ 57 – 
votering- b  

(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)        
Barbro Nielsen        
Nils-Göran Nilsson X       
        
(S)        
Mikael Mårtensson, tjg X X      
Linda-Marie Camper        
Florian Bobocea, tjg proposition b och 
votering b § 57 

X X      

Kerstin Andersson X       
Richard Ridwall        
        
(V)        
Gunilla Pellinen        
Sven Ohlsson         
        
(SD)        
Tony Wiklander        
Harri Rosqvist, tjg X X      
Conny Prisell        
Hampus Servin        
Tony Ek        
 29 19 10 0    
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

 
Kf § 53 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
13 april 2022 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 14 april 2022. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kungörelsen godkännes.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Kf § 54 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att: 

• Eventuella avsägelser/val utgår. 
• Eventuella nyinkomna frågor utgår.  
• Eventuella nyinkomna interpellationer utgår. 
• Under eventuella nyinkomna motioner läggs följande ärenden till: 

- Motion från Peter Lindberg (SD) - Redovisa kostnader för 
kommunala verksamheter som styrs av lagkrav 

- Motion från Murat Özbalci (C) och Annica Vink (C) - Översyn 
av handläggningstider och avgifter för bättre företagsklimat och 
medborgarservice 

- Motion från (M) – Nytt övergripande förhållningssätt till 
utbildning 

- Motion från Åsa Holmén och Bodil Hellberg (L) – Bevara 
åkermarken 

 
Roger Nielsen (M) yrkar att punkten ”Beställning av nybyggnation av 
Kvidinge förskola” byter namn till ”beställning av modulförskola i 
avvaktande på permanent förskolelösning på Prästamarken.” 
 
Proposition 
Ordförande ställer lagda yrkanden under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Dagordningen godkännes med ovan justeringar. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Kf § 55 
 
Presentationer från Åstorps kommun 
 
Sammanfattning 
Det genomförs en presentation av årsredovisningen som presenteras av 
representanter från kommunen och de helägda kommunala bolagen. 
Revisionen presenterar sin granskning av årsredovisningen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Tackar för informationen och lägger det till handlingarna. 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Kf § 56 
 
Allmänhetens frågestund om Årsredovisning 2021 
 
Sammanfattning 
Allmänheten skall vid något tillfälle årligen beredas tillfälle att ställa frågor i 
anslutning till ett sammanträde eller annan aktivitet med fullmäktige.  
 
I anslutning till sådana frågestunder kan information om kommunens 
ekonomi och andra väsentliga frågor lämnas. 
 
I kungörelsen har det angivits att allmänhetens frågestund skall förekomma 
och uppgift härom har också tagits in i ortstidningarna. Enligt 
arbetsordningen bestämmer ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena hur frågestunden ska genomföras. Presidiet har beslutat att 
avsätta 15 minuter för frågestunden. 
 
Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar ärendet 
Årsredovisning 2021. 
 
Under frågestunden får någon överläggning ej förekomma och därmed bör 
sammanträdet ajourneras för att ge allmänheten möjlighet att fritt få ställa 
frågor. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Sammanträdet ajourneras under en minut för att allmänheten ska ges 
möjlighet att ställa frågor, men inga frågor inkommer. 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Kf § 57 
 
Årsredovisning 2021 Åstorps kommun och koncern 
Dnr KSFD 2022/50 
 
Sammanfattning 
Föreligger Årsredovisning 2021 Åstorps kommun och koncern.  
Föreligger särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-04-06 § 69 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 § 62 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2022-03-08. 
Årsredovisning 2021 inklusive särredovisning av vatten- och 
avloppsverksamheten 2021 (v2) 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport av årsredovisning 2021 
Övriga granskningsrapport från året finns på www.astorp.se/revision 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar i linje med revisionsberättelsen på att bevilja ansvarsfrihet 
för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa 
organ. 
 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att: 

• Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Åstorps kommun 
och koncern hade god ekonomisk hushållning 2021. 

• Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten 
2021. 

• Redaktionella justeringar får göras i underlaget. 
 
Roger Nielsen yrkar bifall till ordförandes yrkande att i linje med 
revisionsberättelsen att bevilja ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ med ändringen att det 
riktas en anmärkning mot kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg 
(S) för bristande styrning, ledning, kontroll och uppföljning. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Annica Vink (C) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Hans Sundström (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 

http://www.astorp.se/revision
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Kf § 57, forts. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande.  
 
Proposition - a 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Annica Vink (C) och Peter Lindberg (SD), under proposition och finner att 
detta bifalles. 
 
Jävsinvändning 
Ronny Sandberg (S) anmäler jäv till kommande proposition, Florian 
Bobocea (S) tjänstgör under prövningen av yrkandet.  
 
Proposition - b 
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) yrkande under proposition och finner 
att detta avslås.  
 
Martin Sjöström (M) begär votering.  
 
Voteringsordning – proposition b 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. Den som önskar 
att avslå Roger Nielsens (M) yrkande röstar ”Ja” och den som vill bifalla 
Roger Nielsens (M) yrkande röstar nej. 
 
Då voteringen utfaller med 19 ”Ja” röster och 10 ”Nej” röster beslutar 
kommunfullmäktige att avslå Roger Nielsens (M) yrkande. För att se hur 
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 57 votering b). 
 
Jäv 
Den som varit ledamot, ersättare eller dennes närstående i kommunstyrelsen, 
nämnderna eller eljest redovisningsskyldig till kommunen deltager icke, 
jämlikt kap 5 § 48 kommunallagen, i beslutet om ansvarsfrihet. 
 
Proposition - c 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att: 

• Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Åstorps kommun 
och koncern hade god ekonomisk hushållning 2021. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Kf § 57, forts. 
 

• Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten 
2021. 

• Redaktionella justeringar får göras i underlaget. 
• Bevilja ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt 

enskilda ledamöter i dessa organ. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till 
förmån för Roger Nielsens (M) yrkande (se protokollsbilagor i slutet av 
protokollet). 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Kf § 58 
 
Kompletteringsbudget 2022 
Dnr KSFD 2022/56 
 
Sammanfattning 
Föreliggande kompletteringsbudget består av  

- överföringar av investeringsmedel per projekt från 2021 till 2022. 
- ändrad bedömning av investeringsbehov per projekt 2022 avseende 

belopp eller när i tid investeringen bedöms genomföras. 
- revidering av budget för skatteintäkter med anledning av SKR:s 

skatteprognos per februari för att möta ökade demografiska behov 
och föreliggande kris med anledning av Rysslands krig i Ukraina. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-04-06 § 70 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 § 63 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Anna Falkenstam  
Bilaga 1, kompletteringsbudget investeringar 2022, 2022-03-09 
Bilaga 2, kompletteringsbudget investeringar detalj 2022, 2022-03-09  
Budget 2022, VA-investeringar 
Sammanställning investeringar 2022 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att  

• Kompletteringsbudget för investeringar 2022 godkänns med en total 
förändring av investeringsmedel 2022 om -5 736 tkr i enlighet med 
förslag i bilaga 1 och bilaga 2. 

• kompletteringsbudget för driftposter 2022 godkänns med en 
intäktspost avseende skatteintäkter om 20 000 tkr och en ökad 
finanspost om 18 000 tkr för demografiska kostnader och behov, 
samt 2 000 tkr för att stärka upp inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen avseende att förkorta 
handläggningstider. 
 

Peter Lindberg (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Kf § 58, forts. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Roger Nielsen (M), Åsa Holmén (L) och Wiveca Andreasson (M) under 
proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att: 

• Kompletteringsbudget för investeringar 2022 godkänns med en total 
förändring av investeringsmedel 2022 om -5 736 tkr i enlighet med 
förslag i bilaga 1 och bilaga 2. 

• kompletteringsbudget för driftposter 2022 godkänns med en 
intäktspost avseende skatteintäkter om 20 000 tkr och en ökad 
finanspost om 18 000 tkr för demografiska kostnader och behov, 
samt 2 000 tkr för att stärka upp inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen avseende att förkorta 
handläggningstider. 

 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Kf § 59 
 
Rapportering av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag 
Dnr KSFD 2022/53 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige två 
gånger om året få redovisat vilka motioner och medborgarförslag som ej är 
färdigberedda. Redovisningen ska ske på kommunfullmäktige i april och 
oktober månad. En motion eller medborgarförslag ska om möjligt beredas 
på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om motionen eller 
medborgarförslaget inte kan avslutas inom ett år, ska fullmäktige få 
redovisat anledningen till att beredningen inte är gjord i tid och vad som i 
övrigt framkommit i beredningen. Fullmäktige får då avskriva motionen 
eller medborgarförslaget från vidare handläggning. 
 
Redovisningen är uppdelad på antal motioner som ej är färdigberedda, antal 
motioner där politisk hantering är påbörjad samt status för bifallna motioner 
som ska verkställas. Redovisningen är gjord efter de förhållanden som rådde 
2022-02-28. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-04-06 § 72 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 § 65 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare 2022-03-08. 
Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag per 2022-
02-28. 
 
Yrkanden  
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att: 

• Att avskriva motion (SD) ”Gemensamt handlingsprogram vid 
olyckor och tragedier”, och 

• Att avskriva motion (M, L, KD) ”Framtagande av en mall för 
redovisning av investeringar i fastigheter både vid köp och 
försäljning” från vidare beredning då dessa motioner redan är 
verkställda genom andra beslut. 

• att godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner och 
medborgarförslag per 2022-02-28. 

 
Roger Nielsen (M) yrkar på att inte avskriva motion (M, L, KD) 
”Framtagande av en mall för redovisning av investeringar i fastigheter både 
vid köp och försäljning” från vidare beredning. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Menaid Nocic (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Menaid Nocic (S) och Peter Lindberg (SD) mot Roger Nielsens (M) yrkande 
under proposition och finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Att avskriva motion (SD) ”Gemensamt handlingsprogram vid 
olyckor och tragedier”, och 

• Att avskriva motion (M, L, KD) ”Framtagande av en mall för 
redovisning av investeringar i fastigheter både vid köp och 
försäljning” från vidare beredning då dessa motioner redan är 
verkställda genom andra beslut. 

• att godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner och 
medborgarförslag per 2022-02-28. 

 
Reservation 
Roger Nielsen (M) meddelar att Moderaterna reserverar sig muntligen till 
förmån för eget yrkande. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Kf § 60 
 
Beställning av modulförskola i avvaktande på permanent 
förskolelösning på Prästamarken  
(tidigare benämnt som beställning av nybyggnation av Kvidinge 
förskola) 
Dnr KSFD 2021/160 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden beslutade den 23 juni 2021 § 98, att beställa en ny 
konceptförskola i Kvidinge. Ärendet återremitterades sedan av 
kommunfullmäktige den 27 september 2021 § 156. Bildningsnämnden 
behandlade därefter ärendet på nytt den 22 februari 2022 § 14, då de 
beslutade att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att placera 
en ny förskola i Kvidinge belägen på Prästamarken samt att en tillfällig 
förskola med nya hyrda moduler som kan stå på plats inom åtta månader 
från fullmäktiges beslut, placeras i Kvidinge belägen inom Prästamarken. 
Vidare beslutade bildningsnämnden att budget för tillfällig lokallösning 
inarbetas i budget 2023-2025, alternativt via omfördelning av medel 
beroende på lösning. 
 
Hyreseffekter finns i budget 2022-2024 från och med 2023 för den 
permanenta förskolan, medan hyreseffekt för den tillfälliga lokallösningen 
behöver inarbetas i budget 2023-2025.   
 
När beslut om lokalisering av konceptförskolan är fattat hanterar 
bildningsnämnden i enlighet med lokalförsörjningsprocessen 
beställningsärendet av den permanenta förskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-04-06 § 74 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-06 § 76 
Tjänsteskrivelse från Lokalstrateg, 2022-03-22  
Bildningsnämndens beslut den 22 februari 2022 § 14 
Tjänsteskrivelse Bildningsnämnden, Beställning av nybyggnation av 
Kvidinge förskola, daterad den 2 februari 2022  
Sammanställning synpunkter under medborgardialog den 27 november 2021 
i Kvidinge, daterat den 1 februari 2022 
Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2021 §156  
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

17(25) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Kf § 60, forts. 
 
Yrkanden  
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag  
att en tillfällig förskola med nya hyrda moduler med plats för 40 barn och 
som kan stå på plats inom åtta månader från fullmäktiges beslut beställs via 
BFAB och placeras på Prästamarken till en investeringskostnad för BFAB 
på 5 300 000 kr och en hyreseffekt på 2 000 000 kr/år.  
att den permanenta konceptförskolan placeras på Prästamarken enligt senare 
beställningsskrivelse från Bildningsnämnden.  
att budget för konceptförskolan justeras i samband med budget 2023-2025 
samt att budget för modulförskolan inarbetas i budget 2023-2025. 
 
Bodil Hellberg (L) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Sten Hugosson (SD) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Murat Özbalci (C) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkande från 
Bodil Hellberg (L), Roger Nielsen (M) Sten Hugosson (SD) och Murat 
Özbalci (C) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att en tillfällig förskola med nya hyrda moduler med plats för 40 barn och 
som kan stå på plats inom åtta månader från fullmäktiges beslut beställs via 
BFAB och placeras på Prästamarken till en investeringskostnad för BFAB 
på 5 300 000 kr och en hyreseffekt på 2 000 000 kr/år.  
 
att den permanenta konceptförskolan placeras på Prästamarken enligt senare 
beställningsskrivelse från Bildningsnämnden.  
 
att budget för konceptförskolan justeras i samband med budget 2023-2025 
samt att budget för modulförskolan inarbetas i budget 2023-2025. 
 
Expedieras 
Akten 
Bildningsnämnden 
Lokalstrateg 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

18(25) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Kf § 61 
 
Motion (M, L, KD) - Framtagande och presentation av en översikt av 
samtliga de förbund, samverkan etc. som Åstorps kommun deltar i 
Dnr KSFD 2019/276 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) har 
inkommit med en motion för Åstorpsalliansen om framtagande och 
presentation av en översikt av samtliga de förbund, samverkan etc. som 
Åstorps kommun deltar i. 
Motionen har följande yrkanden: 

• En kartläggning och sammanställning av samtliga 
intresseorganisationer, samarbetsavtal etc mellan kommuner etc som 
Åstorps kommun deltar i. 

• Både investeringen i ekonomiska termer (kr) samt tidsåtgång i 
personella resurser ska redovisas. 

• Vilka fördelar, nytta som respektive förening/samfund tillför ska 
redovisas skriftligen. 

• Förslag från tjänstemän på åtgärd om det visar sig att överlappningar 
föreligger eller att nyttan i förhållande till insats anses för låg 

 
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08 för 
att komplettera informationen i tjänsteskrivelsen. Efter överenskommelse 
med motionsställarna, har motionsvaret begränsats till att redogöra enbart 
för de former av samverkan som kommunen betalar en avgift för. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-04-06 § 75 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 § 68 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, 2022-01-19 
Sammanställning över kostnad för samverkan avseende budgetår 2020 
Protokoll Kommunfullmäktige, 2019-09-30, § 143 
Motion från (M, L, KD) - Framtagande och presentation av en översikt av 
samtliga de förbund, samverkan etc. som Åstorps kommun deltar i, 2019-
09-30 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse 
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Kf § 61, forts. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
Wiveca Andreasson (M) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Roger Nielsen (M) och Wiveca Andreasson (M), under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 
  
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

20(25) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Kf § 62 
 
Eventuella nyinkomna motioner  
 
Motion från Peter Lindberg (SD) - Redovisa kostnader för kommunala 
verksamheter som styrs av lagkrav 
Dnr KSFD 2022/102 
 
Sammanfattning 
Peter Lindberg (SD) har inkommit med en motion med följande att satser: 
 
Att kommunens förvaltningar får i uppdrag att redovisa de verksamheter 
som Åstorps kommun enligt lag är skyldig att driva. Rapporterna ska 
rubriceras med respektive lagparagrafer där dessa kostnader ska ingå. 
 
Att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att sammanfatta rapporterna 
och summera budgetposterna för förvaltningarna under respektive 
lagparagraf. 
 
Att rapporterna ska uppdateras årligen av kommunstyrelseförvaltningen och 
levereras till kommunstyrelsen inför budgetprocessen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Peter Lindberg (SD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Kf § 63 
 
Motion från Murat Özbalci (C) och Annica Vink (C) - Översyn av 
handläggningstider och avgifter för bättre företagsklimat och 
medborgarservice 
Dnr KSFD 2022/115 
 
Sammanfattning 
Murat Özbalci (C) och Annica Vink (C) har inkommit med en motion med 
följande att satser: 
 

- genomföra en översyn av handläggningstider och avgifter för 
företagen och våra medborgare med syfte att förbättra 
företagsklimatet och medborgarservicen och därmed bidra till nya 
jobb i Åstorps kommun.   
 

- ta fram hur kommunens förvaltningar kan använda sina 
gemensamma kunskaper för att höja servicen och minska 
regelkrångel för medborgare och företagen med syfte att förbättra 
företagsklimatet, och få nöjda medborgare.   

 
- redovisa hur man med gemensamma krafter inom förvaltningarna 

kan utan extra kostnader sänka handläggningstiderna med syfte att få 
nöjda företagare och medborgare   

 
- få en redovisning hur man kostnadseffektivt använder befintliga 

resurser till en bättre service    
  

Beslutsunderlag 
Motion från Murat Özbalci (C) och Annica Vink (C) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Kf § 64 
 
Motion från Wiveca Andreasson (M), Roger Nielsen (M), Janet 
Norbeck (M) och Joakim Sandberg (M) – Nytt övergripande 
förhållningssätt till utbildning 
Dnr KSFD 2022/118 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M), Roger Nielsen (M), Janet Norbeck (M) och 
Joakim Sandberg (M) har inkommit med en motion med följande att satser: 
 

- Att kommunfullmäktige antar ett kommunövergripande 
förhållningssätt till de utmaningar som finns inom kommunens totala 
bildningsverksamhet (snegla tex på Östra Göinge  
kommun) med en tydlig målsättning att fler ska klara skolan.    

- Att kommunfullmäktige antar mål innebärande att vi senast 2030 ska 
ligga på rikssnittet avseende: 
• genomsnittligt meritvärde i samtliga årskullar som mäts 
• andelen elever som söker till gymnasieskola 
• andelen elever som fullföljer gymnasieskolan med godkända 

betyg. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Wiveca Andreasson (M), Roger Nielsen (M), Janet Norbeck 
(M) och Joakim Sandberg (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Kf § 65 
 
Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) – Bevara 
åkermarken 
Dnr KSFD 2022/119 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) har inkommit med en motion med 
följande att satser: 

Liberalerna yrkar att strategin gällande åkermark i Åstorps kommun har 
följande utgångspunkt:  

- att ett strategiskt dokument kring framtida åkermark tas fram. 

- Att kommunen ser över möjligheterna att i framtiden begränsa 
byggnation på åkermark. 

- Att se mark som en ändlig resurs.  
  

Beslutsunderlag 
Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

Kf § 66 
 
Anmälningar/delgivningar 

- Rapport från Dataskyddsombudet med kommunövergripande 
åtgärdsplan 

- Dom från Förvaltningsrätten 2022-03-31, laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 § 43, Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet, dnr KSFD 2021/71 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

25(25) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-04-25 
 

FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR  
1) Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 57 
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