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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 

Plats och tid Kulturhuset Björnen klockan 18:30 – 20.58 
Ajournering 19.43-20.02 

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Linda Tholén, 

nämndsekreterare  
§§ 17-35 
Merih Özbalci, kanslichef 
§§ 17-35 
Jonas Jönsson, kommunchef 
§§ 17-35 
 

Johan Lindberg, Familjen Helsingborg 
§§ 17-19 

Utses att justera Gun Friberg (S) Hans Sundström (KD) 
Plats och tid Stationshuset torsdagen 3 mars 2022 klockan 12:00 

      
      
     

Sekreterare Linda Tholén, §§ 17-35 
   

   
     

Ordförande Bitten Mårtensson (S)   
   

      
      

Justerande Gun Friberg (S) Hans Sundström (KD) 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 

 
 
 
Paragraf Ärende 
Kf § 17  Godkännande av kallelse 
Kf § 18  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 19  Information från Familjen Helsingborg 
Kf § 20  Eventuella avsägelser/val 
Avsägelse från Eva Nilsson (M) avseende platsen som ledamot i 

bildningsnämnden 
Kf § 21  Eventuella avsägelser/val 
Fyllnadsval till platsen som ledamot i bildningsnämnden 
Kf § 22  Eventuella nyinkomna frågor 
Enkel fråga från Åsa Holmén (L) ställd till kultur och fritidsnämndens 

ordförande - Våra livsviktiga idrottsföreningar för såväl elit som 
motionär samt för olika åldrar! 

Kf § 23  Enkel fråga från Wiveca Andreasson (M) ställd till kultur och 
fritidsnämndens ordförande - Fritidsbanken 

Kf § 24  Eventuella nyinkomna interpellationer 
Interpellation från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans 

Sundström (KD) ställd till kommunstyrelsens ordförande – 
Matsvinn – Vart står vi i Åstorps kommun? 

Kf § 25  Beslut om antagande av ny översiktsplan för Åstorps kommun 
Kf § 26  Planläggning av Björnås (fördjupad översiktsplan) 
Kf § 27  Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 
Kf § 28  Förslag till ny avfallstaxa i Åstorp från 1 april 2022 
Kf § 29  Utbetalning av partistöd 2022 
Kf § 30  Motion (SD) – Upplysta motionsslingor 
Kf § 31  Motion (SD) – Badhushallens framtid 
Kf § 32  Eventuella nyinkomna motioner 
Motion från Annica Vink (C) – Internutbildning av personal som hanterar 

mat 
Kf § 33  Motion (M) – Fri kollektivtrafik för äldre - 75+ alternativt 70+ 

inom Åstorps kommun alternativt inom Familjen Helsingborg 
Kf § 34  Motion från Åsa Holmén och Bodil Hellberg (L) - Maten måste 

hamna i magen för att göra nytta 
Kf § 35  Anmälningar/delgivningar 
 



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 

 

 N
är

va
ro

 

  

Namn Ledamöter 
  

      

Wiveca Andreasson (M)  X       
Annica Vink (C)  X       
Åsa Holmén (L) X       
Hans Sundström (KD) X       
Ronny Sandberg (S)  X       
Johan Bergqvist (V)  X       
Jan Hennicks (-)  X       
Jan Karlsson (M) X       
Murat Özbalci (C) X       
Bodil Hellberg (L)  X       
Isabella Dzanko (S)  X       
Peter Lindberg (SD) X       
Martin Sjöström (M) X       
Ioana Cimpoeru (S)  ---       
Richard Mattson (SD) ---       
Joakim Sandberg (M) X       
Menaid Nocic (S)  X       
Sten Hugosson (SD) X       
Roger Nielsen (M) X       
Lennart Fredriksson (S)  X       
Marika Lindberg (SD)  X       
Othman Al Tawalbeh (S) X       
Rolf Lundqvist (SD) X       
Gun Friberg (S)  X       
Marcus Möller (SD)  X       
Dafina Lugici (S)  X       
Anna-Lena Olsson (SD)  ---       
Anton Holmberg (SD)  ---       
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf. X       
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf. X       
Bitten Mårtensson (S) ordf.  X       
 31       

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  
och ersättare samt 
omröstningsbilaga 



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

4(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

  

(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       
Linda-Marie Camper X       
Florian Bobocea X       
Kerstin Andersson X       
Richard Ridwall        
        
(V)        
Gunilla Pellinen X       
Sven Ohlsson  X       
        
(SD)        
Tony Wiklander, tjg X       
Harri Rosqvist, tjg X       
Conny Prisell        
Hampus Servin, tjg X       
Tony Ek        
 31       
 
 



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

5(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 

Kf § 17 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
15 februari 2022 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 18 februari 
2022. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kungörelsen godkännes.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 

Kf § 18 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att: 

• Under eventuella avsägelser/val läggs följande ärende till: 
- Avsägelse från Eva Nilsson (M) avseende platsen som ledamot 

i bildningsnämnden 
• Under eventuella enkla frågor läggs följande ärenden till:  

- Enkel fråga från Åsa Holmén (L) ställd till kultur och 
fritidsnämndens ordförande - Våra livsviktiga idrottsföreningar 
för såväl elit som motionär samt för olika åldrar!  

- Enkel fråga från Wiveca Andreasson (M) ställd till kultur och 
fritidsnämndens ordförande - Fritidsbanken    

• Under eventuella nyinkomna interpellationer läggs följande ärenden 
till: 
- Interpellation (M, L, KD) – Matsvinn – vart står vi i Åstorps 

kommun? 
• Under eventuella nyinkomna motioner läggs följande ärenden till: 

- Motion från Annica Vink (C) – Internutbildning av personal som 
hanterar mat 

- Motion (M) - Fri kollektivtrafik för äldre - 75+ alternativt 70+ 
inom Åstorps kommun alternativt inom Familjen Helsingborg  

- Motion från Åsa Holmén och Bodil Hellberg (L) - Maten måste 
hamna i magen för att göra nytta 

 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Dagordningen godkännes med ovan justeringar. 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 

Kf § 19 
 
Information från Familjen Helsingborg 
 
Sammanfattning 
Representanter från Familjen Helsingborg kommer till kommunfullmäktiges 
sammanträde för att informera om Familjens verksamhet och vad samarbetet 
innebär för Åstorps kommun. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet. 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 

 
Kf § 20 
 
Eventuella avsägelser/val 
 
Avsägelse från Eva Nilsson (M) avseende platsen som ledamot i 
bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Eva Nilsson (M) har inkommit med en avsägelse avseende platsen som 
ledamot i bildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Eva Nilsson (M) 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att godkänna avsägelsen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Att godkänna avsägelsen. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
Avgående ledamot 
Bildningsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 

Kf § 21 
 
Eventuella avsägelser/val 
 
Fyllnadsval till platsen som ledamot i bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Moderaterna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ledamot i 
bildningsnämnden. 
 
Yrkande 
Wiveca Andreasson (M) yrkar att utse Jim Fri (M) till ledamot i 
bildningsnämnden. 
 
Proposition 
Ordförande lägger Wivecas Andreassons (M) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Att utse Jim Fri (M) till ledamot i bildningsnämnden. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
Vald ledamot 
Bildningsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

Kf § 22 
 
Eventuella nyinkomna frågor 
 
Enkel fråga från Åsa Holmén (L) ställd till kultur och fritidsnämndens 
ordförande - Våra livsviktiga idrottsföreningar för såväl elit som 
motionär samt för olika åldrar!    
Dnr KSFD 2022/20 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) har inkommit med en enkel fråga till kultur och 
fritidsnämndens ordförande gällande fördelning av idrottshallar för de olika 
idrottsföreningarna som är verksamma i kommunen. 

• Hur ser fördelningen av idrottshallar (nuvarande och kommande 
hallar) ut för de olika idrottsföreningarna som idag finns 
verksamma inom Åstorps kommun och då framförallt föreningar 
såsom bordtennisen samt gymnastiken som under flera år har 
tränat samt tävlat i undermåliga lokaler och som kämpar varje 
dag för att kunna utöva sin idrott? 

Beslutsunderlag 
Enkel fråga från Åsa Holmén (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas och besvaras av Linda-Marie Camper (S). 
 
Expedieras: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

Kf § 23 
 
Enkel fråga från Wiveca Andreasson (M) ställd till kultur och 
fritidsnämndens ordförande - Fritidsbanken    
Dnr KSFD 2022/46 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M) har inkommit med en enkel fråga till kultur och 
fritidsnämndens ordförande gällande den kommande fritidsbanken. 
 

• På vilket vis säkerställer vi att den verksamhetsledare som 
anställs, är öppen för breda arbetsuppgifter, dvs har Samverkan i 
Åstorp i åtanke, och därmed är beredd att kunna utföra 
arbetsuppgifter som inte står specifikt i befattningsbeskrivning 
men gynnar övriga viktiga delar såsom underlätta aktiviteter för 
äldre, integration osv? 

 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga från Wiveca Andreasson (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas och besvaras av Linda-Marie Camper (S). 
 
Expedieras: 
Akten 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

Kf § 24 
 
Eventuella nyinkomna interpellationer 
 
Interpellation från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans 
Sundström (KD) ställd till kommunstyrelsens ordförande – Matsvinn – 
Vart står vi i Åstorps kommun? 
Dnr KSFD 2022/45 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD), har 
inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
med följande frågor: 
 

1) Hur många portioner serveras en vardag inom Åstorps kommun på:  
a. grundskolorna?  
b. förskolorna?  
c. särskilt boende? 
d. matlådorna till hemvården? 
e. LSS-boende? 

2) Hur arbetar vi med matsvinn inom:  
a. grundskolorna?  
b. förskolorna?  
c. särskilt boende? 
d. matlådorna till hemvården? 
e. LSS-boende? 

3) Vad är det kvantitativa resultatet så här långt jämfört med starten och 
vad är målet på: 

a. grundskolorna?  
b. förskolorna?  
c. särskilt boende? 
d. matlådorna till hemvården? 
e. LSS-boende? 

4) Vilka förbättringsåtgärder har gjorts de senaste två åren på området  
5) Vilka utmaningar ser ni framåt?  

Beslutsunderlag 
Interpellationssvar från Ronny Sandberg (S) 
Interpellation från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans 
Sundström (KD) 
 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

Kf § 24, forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande 
Ronny Sandberg (S). 
 
Expedieras: 
Akten 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

Kf § 25 
 
Beslut om antagande av ny översiktsplan för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2017/379 
 
Sammanfattning  
Den 26 juni 2017 beslutade Åstorps kommunfullmäktige (KF § 79) att 
gällande översiktsplan från 2012 är inaktuell och gav 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i dialog och samarbete med politiska 
partier representerade i kommunfullmäktige samt andra förvaltningar i 
kommunen arbetat fram ett förslag till ny översiktsplan. Förslaget var på 
granskning under perioden 21 juni-21 september 2021 och har därefter 
sammanställts och justerats utifrån inkomna synpunkter. En 
antagandehandling av ÖP 2021 har nu upprättats.  
 
Beslutsunderlag  
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-02-02 § 20 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-12 § 8 
Tjänsteskrivelse Emma Karlsson, daterad 2022-01-25. 
Översiktsplan för Åstorps kommun, antagandehandling, daterad 2022-01-
25. 
Granskningsredogörelse ÖP 2021, daterad 2021-11-01. 
MKB Åstorps ÖP, antagandehandling, daterad 2021-11-01. 
 
Yrkande 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna 
antagandehandlingarna och anta förslag till ny översiktsplan för Åstorps 
kommun med följande ändringar:  
1. Område 10 i Åstorps tätort tas bort från översiktsplan 2021.  
2. Utredningsområde 25 i Kvidinge tas bort från översiktsplan 2021. 
3. Utredningsområde 26 i Kvidinge tas bort från översiktsplan 2021. 
4. Utredningsområde 18 i Nyvång tas bort från översiktsplan 2021. 
5. En redaktionell ändring görs på (sidan 13). Buss 520 går till Klippan 

står det nu och befolkningsprognos som är från 31 december 2019 
(sidan 9). Det får även göras mer redaktionella ändringar om det finns 
fler uppgifter som är uppdaterade. 

6. I översiktsplanen säkerställa att det fastställda utbyggnadsområdet i 
Kvidinge från 2012 Prästamarken fortskrider med hög prioritet och 
erforderliga medel tilldelas för att få till stånd bostäder och förskola.  

7. Kommunen skyndsamt tillsammans med Trafikverket tar fram en 
utredning angående planskild korsning vid Kvidinge station för att 
säkerställa en ökad säkerhet och minska antalet olyckor.       



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

Kf § 25, forts.  
 
8. Det läggs till under stycket 2.2.4 Lokala styrdokument kompletteras 

med följande text ”Trafikplan – antagen under 2021”. 
9. En kommunövergripande vattenförsörjningsplan som idag saknas tas 

fram. I likhet med det yttrande som Länsstyrelsen har avgivit angående 
framtida exploatering inom vattenskyddsområden för att så sätt 
säkerställa dricksvattenförsörjningen. 

10. Vindbruksplan från 2013 revideras. 
11. Energiplan från 2004 revideras. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Roger Nielsen (M), Peter Lindberg (SD) och Åsa Holmén (L) under 
proposition och finner att detta bifalles.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att Godkänna antagandehandlingarna och anta förslag till ny översiktsplan 
för Åstorps kommun, med följande ändringar:  

1. Område 10 i Åstorps tätort tas bort från översiktsplan 2021.  
2. Utredningsområde 25 i Kvidinge tas bort från översiktsplan 2021. 
3. Utredningsområde 26 i Kvidinge tas bort från översiktsplan 2021. 
4. Utredningsområde 18 i Nyvång tas bort från översiktsplan 2021. 
5. En redaktionell ändring görs på (sidan 13). Buss 520 går till Klippan 

står det nu och befolkningsprognos som är från 31 december 2019 
(sidan 9). Det får även göras mer redaktionella ändringar om det 
finns fler uppgifter som är uppdaterade. 

6. I översiktsplanen säkerställa att det fastställda utbyggnadsområdet i 
Kvidinge från 2012 Prästamarken fortskrider med hög prioritet och 
erforderliga medel tilldelas för att få till stånd bostäder och förskola.  

7. Kommunen skyndsamt tillsammans med Trafikverket tar fram en 
utredning angående planskild korsning vid Kvidinge station för att 
säkerställa en ökad säkerhet och minska antalet olyckor.       

8. Det läggs till under stycket 2.2.4 Lokala styrdokument kompletteras 
med följande text ”Trafikplan – antagen under 2021”. 

9. En kommunövergripande vattenförsörjningsplan som idag saknas tas 
fram. I likhet med det yttrande som Länsstyrelsen har avgivit 
angående framtida exploatering inom vattenskyddsområden för att så 
sätt säkerställa dricksvattenförsörjningen. 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

Kf § 25, forts. 
 
10. Vindbruksplan från 2013 revideras. 
11. Energiplan från 2004 revideras. 

 
Expedieras 
Akten  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

Kf § 26 
 
Planläggning av Björnås (fördjupad översiktsplan) 
Dnr KSFD 2022/24 
 
Sammanfattning  
Samhällsbyggnadsförvaltningen upplever att efterfrågan att bygga i 
Björnåsområdet är stor. En fördjupad översiktsplan, FÖP, för Björnås 
behöver sedan länge tas fram för att utreda förutsättningar och möjligheterna 
för Björnås vidareutveckling. Eftersom en ny översiktsplan för Åstorps 
kommun är klar för antagande föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att 
en FÖP kan påbörjas. Då en FÖP är en strategisk plan (en fördjupning av 
översiktsplan), bör den beslutas och finansieras av kommunstyrelsen. För att 
projektet ska påbörjas behöver kommunstyrelsen fatta beslut om 
igångsättningstillstånd och ta ställning till om en politisk styrgrupp ska 
inrättas, vilket det inte bedöms finns något behov av för projektet.  
 
Beslutsunderlag  
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-02-02 § 21 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-12 § 9 
Beslut från Bygg och miljönämnden, 2021-12-20 § 170 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Camilla Eriksson, daterad 2021-11-
25  
KsAu § 191 KSFD 2018/232, daterad 2018-10-03  
BMN §58 KSFD 2018/232, daterad 2018-08-21  
BMNau §44 KSFD 2018/232, daterad 2018-08-07  
Tjänsteskrivelse från Klara Harmark, daterad 2018-07-19  
PM: Planläggning av Björnås, Åstorps tätort, daterad 2018-07-19 
Tjänsteskrivelse, Malin Bergman, KS dnr 2016/50, daterad 2016-02-04 
Fördjupad översiktsplan för Björnåsområdet (antagen 1995-11-27), sida 17  
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny FÖP Björnås 
som får finansieras inom kommunens ram. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny FÖP Björnås 
som får finansieras inom kommunens ram. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny FÖP Björnås 
som får finansieras inom kommunens ram. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

18(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

Kf § 26, forts. 
 
Menaid Nocic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny FÖP Björnås 
som får finansieras inom kommunens ram. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny FÖP Björnås 
som får finansieras inom kommunens ram. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Roger Nielsen (M), Åsa Holmén (L), Menaid Nocic (S) och Peter Lindberg 
(SD) under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny FÖP 
Björnås som får finansieras inom kommunens ram. 
 
Expedieras 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

19(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

Kf § 27 
 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 
Dnr KSFD 2021/222 
 
Sammanfattning 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1)  
11 § ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång 
per år. I det fall det inte fungerat bra ska det förbättras. Syftet är att det egna 
arbetsmiljöarbetet ska granskas och motsvara de krav som finns i 
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-02-02 § 25 
Tjänsteskrivelse från Karolina Håkansson, HR-chef 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-10-27 § 200 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott § 2022-01-12 § 7 
Protokoll från Kommunstyrelsens personalutskott 2021-10-21 § 32 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för Socialnämnden, 
Bildningsnämnden, Bygg- och miljönämnden, Kultur- och fritidsnämnden 
och Räddningsnämnden 
Statistisk sammanställning av uppföljning av SAM 2020v2 
Arbetsmiljöpolicy Dnr 2017/289 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att: 

• Kommunfullmäktige delegerar sitt arbetsmiljöansvar via nämndernas 
reglementen 

• Tillse att nämnderna årligen följer upp sina arbetsmiljöområden i en 
fastställd mall. 

• Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån 
arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande, se över de politiska 
styrdokument som rör arbetsmiljö, i syfte att förenkla och skapa 
enhetlighet i arbetsmiljöarbetet samt utifrån revisionen säkerställa att 
kommunens arbetsmiljöpolicy samt tillhörande rutiner/mallar 
revideras i syfte att skapa tydlighet kring hur SAM-processen ska 
bedrivas i Åstorps kommun. 

• Tillse att revideringen av befintligt samverkansavtal slutförs.  
• Säkerställa att en kommunövergripande sammanställning av den 

årliga uppföljningen av SAM genomförs. 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

20(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

 
Kf § 27, forts. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Roger Nielsen (M) och Åsa Holmén (L), under proposition och finner att 
detta bifalles.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att  

• Kommunfullmäktige delegerar sitt arbetsmiljöansvar via nämndernas 
reglementen 

• Nämnderna årligen följer upp sina arbetsmiljöområden i en fastställd 
mall. 

• Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån 
arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande, se över de politiska 
styrdokument som rör arbetsmiljö, i syfte att förenkla och skapa 
enhetlighet i arbetsmiljöarbetet samt utifrån revisionen säkerställa att 
kommunens arbetsmiljöpolicy samt tillhörande rutiner/mallar 
revideras i syfte att skapa tydlighet kring hur SAM-processen ska 
bedrivas i Åstorps kommun. 

• Tillse att revideringen av befintligt samverkansavtal slutförs.  
• Säkerställa att en kommunövergripande sammanställning av den 

årliga uppföljningen av SAM genomförs. 
• Godkänna kommunstyrelseförvaltningens uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet 2020. 
 
Expedieras 
Akten 
HR-avdelningen 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

21(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

Kf § 28 
 
Förslag till ny avfallstaxa i Åstorp från 1 april 2022 
Dnr KSFD 2021/283 
 
Sammanfattning 
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och 
tjänster som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna 
taxor och tjänster i NSR-kommunerna. 
 
Ledorden vid arbetet med avfallstaxan har precis som tidigare varit: 
Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyrning. 
Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella 
miljömålen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-02-02 § 28 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-12 § 12 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef Jörgen Wallin 2021-11-23 
PM – Förslag till ny avfallstaxa i Åstorp från 1 april 2022 
Taxa 2022 - Folder Åstorp – Beslutsunderlag 
Tekniska kontorets förändring sid 7 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att besluta 
om ny avfallstaxa för Åstorps kommun fr.o.m. 2022-04-01 med 
förändringen att det vanligaste abonnemanget inte får någon höjning på 
grund av överskott i renhållningskollektivet. 
 
Roger Nielsen (M) 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 
Roger Nielsen (M) och Peter Lindberg (SD), under proposition och finner 
att detta bifalles.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att besluta om ny avfallstaxa för Åstorps kommun fr.o.m. 2022-04-01 med 
förändringen att det vanligaste abonnemanget inte får någon höjning på 
grund av överskott i renhållningskollektivet. 
 
Expedieras: Akten, Tekniska kontoret 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

22(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

Kf § 29 
 
Utbetalning av partistöd 2022 
Dnr KSFD 2021/58 
 
Sammanfattning 
I enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska beslut om att betala 
ut partistöd fattas av fullmäktige minst en gång per år. Stödet ska 
uteslutande användas till den partiverksamhet som är knuten till Åstorps 
kommun. Mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 
december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Det parti som får partistöd ska utse en 
särskild granskare som ska granska om redovisning ger en rättvisande bild 
av hur mottagaren har använt partistödet.  
Samtliga partier har inkommit med en redovisning för 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-02-02 § 32 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-26 § 22 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, kanslichef, 2022-01-18 
Redovisning av partistöd för Centerpartiet 
Redovisning av partistöd för Vänsterpartiet 
Redovisning av partistöd för Sverigedemokraterna 
Redovisning av partistöd för Moderaterna 
Redovisning av partistöd för Liberalerna 
Redovisning av partistöd för Kristdemokraterna 
Redovisning av partistöd för Socialdemokraterna 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att partistöd 
ska betalas ut till samtliga partier under 2022 i enlighet med reglementet för 
kommunalt partistöd. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att partistöd ska betalas ut till samtliga partier under 2022 i enlighet med 
reglementet för kommunalt partistöd. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

23(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

 
Kf § 29, forts.  
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

24(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

Kf § 30 
 
Motion (SD) – Upplysta motionsslingor 
Dnr KSFD 2020/259 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion gällande tillgång till prydliga 
och upplysta motionsslingor i Åstorps kommun. Enligt motionsskrivarna är 
fritidsaktiviteter ett viktigt begrepp där tillgång till motionsslingor är en 
viktig del. Motionsskrivarna menar vidare att ur ett trygghetsperspektiv ska 
motionsslingorna vara välkomnande oavsett vilken tidpunkt på dygnet det 
än är. I ärendet yrkar Sverigedemokraterna yrkar att: 

- Berörd förvaltning sammanställer en redogörelse för kommunens 
motionsslingor och i vilket skick de befinner sig i. 

- Berörd förvaltning får i uppgift att se över möjlighet om det finns 
rimlighet till fler upplysta motionsslingor i kommunen. 

- Berörd förvaltning säkerställer att belysning existerar för samtliga 
motionsslingor. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-02-02 § 35 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-12 § 10 
Protokoll från Kultur och fritidsnämnden, 2021-12-09 § 94 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-03 § 254 
Tjänsteskrivelse från Bengt Nordén, Områdeschef Fritid. 
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse 
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse 
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Peter Lindberg (SD), under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.   
 
Expedieras 
Akten, Kultur och fritidsnämnden 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

25(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

Kf § 31 
 
Motion (SD) – Badhushallens framtid 
Dnr KSFD 2020/256 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion gällande Badhushallens 
framtida användning.  Motionsskrivarna anser att Badhushallen är 
underdimensionerad och undermålig för de som har verksamhet förlagd där. 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari 
de yrkar 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 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2022-02-02 § 36 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-12 § 11 
Protokoll från Kultur och fritidsnämnden, 2021-12-09 § 93 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-03 § 255 
Tjänsteskrivelse från Bengt Nordén, Områdeschef Fritid. 
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla 
motionen.    
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla 
motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Peter Lindberg (SD), under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att bifalla motionen.   
 
Expedieras 
Akten 
Kultur och fritidsnämnden 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

26(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

Kf § 32 
 
Eventuella nyinkomna motioner  
 
Motion från Annica Vink (C) – Internutbildning av personal som 
hanterar mat 
Dnr KSFD 2022/37 
 
Sammanfattning 
Annica Vink (C) har inkommit med en motion enligt nedan: 
 
Det har kommit till min kännedom att en del av kommunens matsvinn beror 
på, att några av den personal som hämtar och som tar hand om maten för att 
servera våra äldre inte har tillräcklig kunskap om vår matkultur. Man skall 
veta hur man tar hand om all special kost. Man skall veta om maten ska vara 
varm eller kall. Detta är en nödvändighet för personalen för att kunna se till 
att maten får rätt behandling innan den serveras. T.ex. Skall kall rostbiff och 
potatissallad inte värmas upp innan den serveras. Hur serverar man t.ex. 
Brunkål och andra svenska rätter? Viktigt att veta för någon, som aldrig 
smakat eller tillagat dessa. 
En enklare utbildning om vår mat skulle kunna bidra till en bättre 
mathållning för en del mottagare Utbildningen kan ges av personal från 
centralköket som har excellent utbildad personal. De som serverar får 
därefter bättre möjligheter att ge en rätt förberedd måltid, som smakar som 
den ska. Detta bidrar till att matsvinnet minskar. 
 
Undertecknad yrkar därför: 
Att ledningen för centralköket får i uppdrag att genomföra den föreslagna 
utbildningen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Annica Vink (C) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

27(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

Kf § 33 
 
Motion (M) – Fri kollektivtrafik för äldre - 75+ alternativt 70+ inom 
Åstorps kommun alternativt inom Familjen Helsingborg 
Dnr KSFD 2022/47 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson, Janet Norbeck, Jan Karlsson, Joakim Sandberg, Roger 
Nielsen och Martin Sjöström, samtliga (M), har inkommit med en motion 
enligt nedan: 
 
 I HD den 21 februari står det att läsa ”Stora vinster med att äldre reser – i 
21 kommuner är det fritt”.  
I 21 kommuner av Skånes 33 kommuner är det fritt för äldre i vissa fall 75+ 
och i vissa fall 70+. Forskaren Sofi Fristedt menar att fria resor för äldre ger 
stora vinster för hälsan. Hon betonar vidare friheten med att kunna ta sig till 
andra människor vilket skapar en frihet. Detta är ingen ny tanke, bland annat 
lämnade Sten Hugosson (SD) den 3 nov 2014 in en motion – fria resor med 
tåg o buss för pensionärer 75+ inom Åstorps kommun, även Peter Lindberg 
(SD) yrkade i ett budgetförslag 2018 att kommunen skulle införa fria 
bussresor för pensionärer 75+ inom Åstorps kommun. Idag efter två år av 
pandemi och ett resultat för år 2021 och Åstorps kommun, som ser ut att slå 
rekord så ser vi en möjlighet till att finansiera ett sådant här initiativ. Vi är 
dessutom på gång att anställa aktivitetssamordnare som kommer att skapa 
fina aktiviteter för äldre, vi ser då också positivt på möjligheten för alla att 
genom fri kollektivtrafik röra sig fritt inom kommunen.  
 
Moderaterna yrkar att införa fria kollektiva resor inom Åstorps kommuns 
alternativt Familjen Helsingborgs gränser för personer:    

- över 70 år  
- över 75 år  

och att presentera ett genomförande- och kostnadsförslag för införandet av 
ovanstående två alternativ inom Åstorps kommun respektive inom Familjen 
Helsingborg. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten, Kansliavdelningen 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

28(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

Kf § 34 
 
Motion från Åsa Holmén och Bodil Hellberg (L) - Maten måste hamna i 
magen för att göra nytta 
Dnr KSFD 2022/49 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L), har inkommit med en motion enligt 
nedan: 

Vi behöver lyfta på alla stenar för att se över hur vi skapar en mer 
näringsriktig och välsmakande mat för dem som har behov av kommunens 
insatser med mat i hemmet. Efter övergången till Cook and Chill är det nu 
enbart 28 personer som under januari månad 2022 har beviljad 
matdistribution. 210701 var antalet 50 personer och 210101 var det 86 st. 
Det finns ett intresse av att få veta varför ca 70 % har valt att tacka nej till 
matleverans.  

Vi Åstorpsliberaler vill som ett alternativ erbjuda krögare i Åstorps 
kommun att tillhandahålla varm mat till äldre inom hemtjänsten, så som 
t.ex Trelleborgs kommun har gjort. Undernäring är en stor riskfaktor, 
särskilt i ensamhushåll.  Att sitta ensam vid bordet skapar ingen matlust 
och gemenskap är viktigt.  Äldres välbefinnande är centralt för en 
kommun.   

För några år sedan beslutade Åstorps kommun att införa projektet 
“Måltidsvän”. Det är dags att ta projektet vidare och det kan med lätthet 
anpassas till motionens intentioner.   
 
Liberalerna yrkar: 

att kommunen erbjuder lokala krögare att sälja varm mat till de äldre 
med leverans  till hemmet.  

att kommunen informerar om den här möjligheten och vilka krögare i  
kommunen som tillhandahåller detta.   

att kommunen redovisar utfallet av övergången från leverans av varm 
mat till i stället Cook and Chill och varför antalet matleveranser sjunkit 
med ca 70%. 

att projektet Måltidsvän samordnas med att det lokala näringslivet 
inbjudes till att bli en leverantör för varm mat till biståndsbedömda 
kommuninvånare 

 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

29(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

Kf § 34, forts. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Åsa Holmén och Bodil Hellberg (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

30(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-02-28 
 

Kf § 35 
 
Anmälningar/delgivningar 

- Granskning från kommunrevisionen, Granskning av 
krisledningshantering Covid-19, dnr KSFD 2022/38 

 
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 
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