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ÅSTORP

Kommunfullmäktiges
Valberedning
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-23

KfV§2

Val till ordförande i kultur och fritidsnämnden
Dnr KSFD 2021/11

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till posten ordförande i
kultur och fritidsnämnden. Platsen har tidigare varit tillsatt av Centerpartiet.

Yrkande

Lucy Glinka (S) yrkar på att utse Linda-Marie Camper (S) till ordförande i
kultur och fritidsnämnden från och med den l oktober 2021.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige beslut
Att kommunfullmäktige beslutar att utse Linda-Marie Camper (S) till
ordförande i kultur och fritidsnämnden från och med den l oktober 2021.

Expedieras:
Akten

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

LNTH
Start av ärende
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-23

KfV§3

Val till förste vice ordförande i kultur och fritidsnämnden
Dnr KSFD 2021/11

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till posten l :e vice
ordförande i kultur och fritidsnämnden. Platsen har tidigare varit tillsatt av
Socialdemokraterna.

Yrkande

Annica Vink (C) yrkar på att utse Sofia Hultberg (C) till l :e vice ordförande
i kultur och fritidsnämnden från och med den l oktober 2021.

Proposition
Ordförande ställer lagt yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige beslut
Att kommunfullmäktige beslutar att utse Sofia Hultberg (C) till l :e vice
ordförande i kultur och fritidsnämnden från och med den l oktober 2021.

Expedieras:
Akten

Kommunfullmäktige

Justerandes signatuF--' Utdragsbestyrkande

LNTH
Start av ärende
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-23

KfV§4

Val till förste vice ordförande i bildningsnämnden
DnrKSFD2021/ll

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till posten l :e vice
ordförande i bildningsnämnden. Platsen har tidigare varit tillsatt av
Socialdemob-aterna.

Yrkande

Lucy Glinka (S) yrkar på att utse Gun Friberg (S) till l :e vice ordförande i
bildningsnämnden.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige beslut
Att kommunfullmäktige beslutar att utse Gun Friberg (S) till l :e vice
ordförande i bildningsnämnden.

Expedieras:
Akten

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

LNTH
Start av ärende
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Svar på interpellationen "VA- och bredbandsstrategi på landsbygden - hur
efterlevs arbetet?

Ställd av Åsa Holmen (L) Roger Nielsen (M) Hans Sundström (KD)

Svar på ställda frågor:

Fråga l. Brevet är en information om att det behövs en dialog med kommunen
kring fortsättningen av utbyggnadsplanema för kommunalt VA i området.

Fråga 2. NSVA gör ingen översyn utan kännedomen kring att dessa projekt är
förenat med höga utgifter kombinerat med riksdagens tillkännagivande om
slopat anslutningstvång föranleder önskemål b-ing politisk dialog.

Fråga 3.1 dagsläget finns ingen tidplan för Västra Broby utan den sätts först
efter en politisk dialog. Områden som är planerade efter Västra Broby får även
dessa tidsättas först efter den politiska dialogen. Det finns idag inget beslut fattat
kring genomförandetid för Västra Broby och ingen budget beslutad för
genomförandet.

Fråga 4. Miljökontoret har sammanställt antalet stugor/fastigheter som inte har
anslutits till kommunens VA-nät i Maglaby/Högalid samt Kärreberga.

Maglaby/Högalid
• 7 fastigheter och 6 stugor är inte inkopplade. 2 av dessa är dödsbon och

därför kan vi inte gå på dem just nu.
Miljökontoret har skickat brev till de kvarvarande fastigheter/ stugor angående
inkoppling till VA-nätet. Föreläggande om utsläppsförbud kommer under hösten
att skickas ut till de fastigheter/ stugor som inte har anslutit sig till VA-nätet.

Kärreberga. Inom området är det totalt 11 fastigheter som inte är inkopplade på
VA-nätet.

• 9 stugor/fastigheter av dessa är obebodda/ inget indraget vatten / ska rivas
eller är under renovering men där avloppsvatten inte uppstår.
2 stugor som skulle kopplats in under 2020 men detta har inte skett.
Föreläggande med utsläppsförbud från det enskilt avlopp kommer att ske i
höst
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Fråga 5. Idag har ca 320 fastigheter fiber på landsbygden. IP-only kommer att
ansluta ytterligare ca 100 fastigheter senast november månad 2021. Till dessa
har ca 140 fastighetsägare erbjudits möjlighet att ansluta sig, ett 30 tal har tackat
nej övriga har ännu inte lämnat besked. När det gäller landsbygden runt Västra
Broby så har IP-only avvaktat ev utbyggnad VA ser en möjlig
bredbandsutbyggnad under 2022.
Så sammanfattningsvis har vi en anslutningsgrad på drygt 40 % efter 2021.
Räknar vi i stället hur många som har erbjudits möjlighet att ansluta sig så har
jag ingen säker uppgift på detta för hela kommunen, men då ökar givetvis
procenttalet.

Fråga 6. De fastigheter som ligger inom kommunens beslutade VA-områden ska
anslutas till detta. Enskilda anläggningar godkänns inte inom VA-området.

Miljökontoret ställer krav på de enskilda avloppen inom vattenskyddsområdet
att de uppfyller hög skyddsnivå på reningen vid utgående vatten från
anläggningen.
Miljökontoret får inte ställa krav på vilken teknik som ska användas.
Miljökontoret kan enbart ställa funktionskrav, vilken reduktion/rening som ska
uppnås på den enskilda avloppsanläggningen.

Hög skyddnivå innebär att anläggningen ska klara av reduktion på 90% fosfor
och 50% reduktion av Kväve.

Inom Kvidinge vattenskyddsområde finns 5 st minireningsverk/bioreningsverk.
Dessa verk har fått tillstånd utifrån miljöbalken och vattenskyddsföreskriftema.

4 st är 2-3 år gamla och ett är 10 år gammalt.

Inom vattenskyddsområden finns andra enskilda avloppslösningar än
minireningsverk.
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*KPR=Kommunala PensionärsRådet 

               
Åstorpsalliansen 

Interpellation till KPR*:s ordförande och tillika KS ordförande 

Våra äldres behov måste komma i fokus på ett bättre vis 

 
 
Varför sätts inte de äldres behov i fokus? I en insändare i Helsingborgs Dagblad framhåller PRO och 
SPF att de äldres behov inte diskuteras i den utsträckningen som det behövs i Åstorps kommun.  
Vi instämmer i detta.  
 
Ett av kommunens nya fokusområde är God livskvalitet inom vilket Kommunfullmäktige har ett 
inriktningsmål som lyder: ”Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden, där 
alla kan känna trygghet och delaktighet”. 
 
 
Vi har följande frågor till KPR*:s och tillika KS ordförande, Ronny Sandberg. 
 

1) På vilket sätt skapar Åstorps kommun en god boendemiljö och livskvalitet för de personer 
som en gång valt att bosätta sig på Rönnåsen respektive Punkthuset under förespegling att 
det är ett trygghetsboende? 
 

2) Hur ser planen ut för det beslutade trygghetsplatserna/boende. Står fullmäktige beslut fast 
och när sker i så fall beställningen?  
 

3) Hur ser tidsplan och budget ut för att återanställa trygghetsvärdinna på Rönnåsen? Och vad 
gäller för de som bor på Punkthuset när det gäller att kunna delta i aktiviteter och äta 
gemensamt? 

 
4) KPR*:s ledamöter lyfter behovet av en mer involverande dialog kring de äldres behov och hur 

trygghetsboende skall utformas samt behoven av aktiviteter för de äldre. Hur ser du på den 
kritiken? Hur ska vi göra för att öppna upp till en bättre dialog? 
 

5) Vad är status på motionen ”För en bättre vardag för äldre”, som Åstorpsalliansen lämnade in 
den 26 april i våras? Här finns en hel del idéer för att förbättra dialogen med äldre. 

 

Åstorp den 20 september 2021  

För Åstorpsalliansen   

 

Åsa Holmén (L)     Roger Nielsen (M)   Hans Sundström (KD) 
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Svar på interpellationen "Våra äldres behov måste komma i fokus på ett
bättre vis"

Ställd av Åsa Holmen (L) Roger Nielsen (M) Hans Sundström (KD)

Det just genom fokusområdet God livskvalité och inriktningsmålet "vi skapar
god boendemiljö och livskvalité genom livets alla skeden, där alla kan känna
trygghet och delaktighet" som ambitionen är att sätta fokus på bland annat de
äldres behov.
Till detta har även Socialnämnden sina nämndsmål bland annat att:

Socialnämnden skall främja kommuninvånarnas möjlighet till egenansvar och
delaktighet i sin sociala situation.

Socialnämnden ska genom samverkan och engagemang skapa trygghet och
nöjdhet för kommuninvånaren.

Genom sina nämndsmål bryter Socialnämnden ner fullmäktiges fokusområde till
hur man vill arbeta i sin verksamhet.

Nu till svar på frågorna:

Fråga l. Boendena finns ju kvar i nuvarande form, det som förändrats är
socialnämndens framtida delaktighet kring boendena. Socialchefen fick ett
uppdrag att utreda formerna för trygghetsboende och landade i slutsatsen att det
inte var en fråga för Socialförvaltningen/nämnd men hur boendena skulle drivas
lämnades utan förslag.

Fråga 2. Boendena finns ju kvar och i styrets budgetförslag finns medel för
aktivitetsvärdar med. Fullmäktiges beslut står fast, uppdraget till Socialnämnden
gäller.

Fråga 3. Hur ett genomförande ska verkställas blir en uppgift för Socialnämnden
och dess förvaltning efter fullmäktiges budgetbeslut. När det gäller
restaurangerna så har Rönnäsen öppnat för de boende och Vidåsen öppnar v 39
när det gäller övriga pensionärer så blir det efter att pandemirestriktionema
tagits bort.

Fråga 4. Dialog är säkert något som kan förbättras och kan ske på olika nivåer.
KPR är ett fomm för dialog mellan kommun och pensionärsorganisationer. På
boenden kan säkert olika boråd vara en väg. Socialnämnden har en stor roll att
genom sin förvaltning utveckla former för detta, allt för att leva upp till sina
nämndsmål.



Fråga 5. Motionen är under beredning på Socialförvaltningen.
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ÅSTORP

KOMMUNFULLMÄKTIGES
VALBEREDNING
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-23

Plats och tid Bjömekullasalen, kommunhuset klockan 16:00-16.10

Beslutande Se bilaga

Övriga deltagare Linda Tholén,
nämndsekreterare

Plats och tid Stationshuset, den 23 september 2021 kl. 16.15

(k^l^<

in
Sekreterare Linda Tholén

Ordförande Lucy Glinka (S)

^aa

Justerande Annica Vink (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2021-09-23

Datum for anslagets uppsättande 2021-09-23

Datum for anslagets nedtagande 2021-10-15

Förvaringsplats for protokollet Kommunstyrelseförvaltningen

In^ /lho^
Underskrift Linda Tholén

LNTH
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Kommunfullmäktiges
Valberedning

2(7)

ÅSTORP
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-23

Paragraf Ärende
KfV § l Godkäimande av dagordning.......................................................... 4
KfV § 2 Val till ordförande i kultur och fritidsnämnden.............................. 5
KfV § 3 Val till förste vice ordförande i kultur och fritidsnämnden............ 6
KfV § 4 Val till förste vice ordförande i bildningsnämnden ........................ 7

Justerandes signatur

&--
fc/

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges
Valberedning

3(7)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-23

NÄRVAROLISTA
kommunfullmäktiges
valberednings ledamöter
och ersättare samt

omröstningsbilaga

Namn Ledamöter z

Lucy Glinka (S) | X
Murat Özbalci (C) | —

Marcus Möller (SD) | —

Bodil Hellberg (L) | X
Wiveca Andreasson (M) | X

Gunilla Pellinen (V) x

Hans Sundström (KD) ] —

ERSÄTTARE

Isabella Dzanko (S) | —

RolfLundqvist(SD)|—
Mattias Jonsäter (L) | —
Roger Nielsen (M) | —

Barbro Nielsen (KD) | —

Sven Ohlsson (V) | —
Annica Vink (C), tjg x

Totalt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-23

KfV§l

Godkännande av dagordning

Yrkande

Ordförande yrkar på att godkänna dagordningen med justeringen att punkten
fyra justeras till "Val av vice ordförande i kultur och fritidsnämnden".

Valberedningens beslut
Dagordningen godkänns.

Justerandes signatur

-Y-^
Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP

Kommunfullmäktiges
Valberedning

5(7)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-23

KfV§2

Val till ordförande i kultur och fritidsnämnden
Dnr KSFD 2021/11

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till posten ordförande i
kultur och fritidsnämnden. Platsen har tidigare varit tillsatt av Centerpartiet.

Yrkande

Lucy Glinka (S) yrkar på att utse Linda-Marie Camper (S) till ordförande i
kultur och fritidsnämnden från och med den l oktober 2021.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige beslut
Att kommunfullmäktige beslutar att utse Linda-Marie Camper (S) till
ordförande i kultur och fritidsnämnden från och med den l oktober 2021.

Expedieras:
Akten

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP

Kommunfullmäktiges
Valberedning
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-23

KfV§3

Val till förste vice ordförande i kultur och fritidsnämnden
Dnr KSFD 2021/11

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till posten l :e vice
ordförande i kultur och fritidsnämnden. Platsen har tidigare varit tillsatt av
Socialdemokraterna.

Yrkande

Annica Vink (C) yrkar på att utse Sofia Hultberg (C) till l :e vice ordförande
i kultur och fritidsnämnden från och med den l oktober 2021.

Proposition
Ordförande ställer lagt yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige beslut
Att kommunfullmäktige beslutar att utse Sofia Hultberg (C) till l :e vice
ordförande i kultur och fritidsnämnden från och med den l oktober 2021.

Expedieras:
Akten

Kommunfullmäktige

Justerandes signatuF--' Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges
Valberedning
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-23

KfV§4

Val till förste vice ordförande i bildningsnämnden
DnrKSFD2021/ll

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till posten l :e vice
ordförande i bildningsnämnden. Platsen har tidigare varit tillsatt av
Socialdemob-aterna.

Yrkande

Lucy Glinka (S) yrkar på att utse Gun Friberg (S) till l :e vice ordförande i
bildningsnämnden.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige beslut
Att kommunfullmäktige beslutar att utse Gun Friberg (S) till l :e vice
ordförande i bildningsnämnden.

Expedieras:
Akten

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP

Kommujtirevisionen 2021-09-14

Till
Fullmäktige i Åstorps kommun
organisationsnummer 212000-0936

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i
delårsrapport per 2021-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten,
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

Kommunens resultat för delaret uppgår till 59,4 mkr och det är främst en
bättre skatteprognos som bidrar till resultatnivån.

Jämförelsetalen för 2020-08-31 är rekonstmerade eftersom delårsbokslutet

föregående år upprättades per 2020-07-3 l

Även föregående år var ett exceptionellt år resultatmässigt på grund av de
bidrag som erhölls som kompensation för förväntade effekter av Corona.

Årets resultat som prognosticeras vara uthålligt är en konsekvens av en
optimistisk bedömning av återhämtningen i svensk ekonomi.

Kommunens prognos för helåret uppgår till 54,6 mkr, vilket är 35 mkr
högre än budget varav skatteintäkterna bidrar med 21,4 mnkr och lägre
avskrivningar med 8,4 mnkr.

Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 54,9 mkr.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Åstorps kommun 2021-09-14
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Underskrifter

^A
Monica Bag

^v^
Mats Lindskog l Kristoffer Glinka

, i^d^ (i/iAt^—/ ^^~^~ ^^
Anders Wilhelmsson f Birger Sandell

Bilaga: Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport.
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