
                                         

Åstorpsalliansen 

Åstorps kommuns kommunfullmäktige 2020.05.25 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S)  

Minireningsverkens vara eller icke vara i Åstorps kommun? 

I skrivningen ”Dricksvattenavdelningens bedömning av pumpstationer och nödavloppens 
utformning”, från NSVA, (2020-04-30) står det att i föreskrifterna för grundvattentäkten påvisas ett 
förbud mot infiltrationsanläggningar men inte gällande minireningsverk.    

Medborgarförslaget om att anlägga kommunala minireningsverk i byarna Högalid, Maglaby samt 
Mårtenstorp avslogs i fullmäktige av S, C, V samt SD, (2018-12-17) med följande motivering: “ur 
miljö-och hälsoskyddssynpunkt och samhällsekonomiskt mest försvarbart för VA-kollektivets 
medlemmar att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget” (taget från förslag till beslut).  

Mot bakgrund av ovan ställer vi följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: 

Är kommunen enbart negativ till kommunalt drivna minireningsverk och ser med fördel på enskilda 
minireningsverk oavsett placering i vår kommun?  

Finns det ett hinder för minireningsverk i byarna Maglaby, Mårtenstorp och Högalid på grund av att 
det ingår i ett verksamhetsområde för kommunalt VA?  

Hur ser synsättet ut från dels NSVA men även Miljökontoret på nödavlopp i vattenskyddsområde 
oavsett teknisk lösning, minireningsverk kontra kommunalt avlopp?  

Hur fortskrider arbetet i hela kommunen med de enskilda avloppen som ligger utanför 
verksamhetsområde för kommunalt avlopp?  Vilka åtgärder har vidtagits för att se till så att de 
enskilda fastighetsägarna på landsbygden inrättar godkänd avloppslösning och är det gjort inom den 
tidsram som det var tänkt från början? Om så inte är fallet, varför inte?  

 

Åstorp 2020.05.18 

Roger Nielsen (M) Åsa Holmén (L) Hans Sundström (KD) 



Svar på interpellationen" Minireningsverkens vara eller inte vara i 

Åstorps kommun?" ställd av Roger Nielsen (M), Åsa Holmen (L), och 

Hans Sundström (KD) 

Här kommer svar på ställda frågor: 

Fråga 1. Kommunalt drivna minireningsverk är resurskrävande. Det är mer resurseffektivt och högre 

miljönytta att leda det till kommunens reningsverk. Miljökontoret anser att leda spillvatten till 

kommunens reningsverk har störst miljönytta. Fastigheter som ligger långt ifrån kommunens va-nät 

får en avvägning göras mellan miljönyttan och kostnaden . 

Minireningsverk är ett alternativ att lösa avloppsfrågan på landsbygden, det finns fler alternativ . T.ex. 

bioreningsverk, markbädd med fosforfälla m.m. 

Fråga 2. Inom kommunens va-områden får inte enskilda lösningar anläggas. 

Fråga 3. Miljökontoret anser att nödavlopp som leds till mark med infiltration ska undvikas i 

möjligaste mån inom vattenskyddsområden. I vissa situationer kan nödutlopp inte undvikas och då 

ska säkerheten vara hög, och väl tilltagen buffringstid ska finnas vid pumpstationen innan 

nödutloppet avleds till mark. 

Fråga 4. Miljötillsynen på enskilda avlopp på landsbygden går enligt framtagen plan . Planen är att 20 

fastigheter per år ska inventeras och krav på åtgärder för att uppnå godkänt utsläppsnivå. 

2019 tillsynades 21 fastigheter med enskilda avlopp. Tillsyn gjordes även på ca 30 fastigheter inom 

Kärreberga va-område att de var anslutna till det kommunala ledningsnätet. 

Miljökontoret kommer under 2020 att tillsyna ca 15 fastigheter med enskilda avlopp, tillsyn kommer 

även att ske på bräddningar vid pumpstationer i va - ledningsnätet samt uppföljning av anslutning i 

Kärreberga. 

Miljökontoret har tagit fram en handlingsplan angående de enskilda avloppen som sträcker sig 2018-

2022 . Handlingsplanen är baserad på behovsbedömning, tillgängliga resurser samt på marknadens 

kapacitet att sälja och anlägga enskilda avloppsanläggningar. 



                                         

Åstorpsalliansen 
Åstorps kommuns kommunfullmäktige 25 maj 2020 

Interpellation ställd till bildningsnämndens ordförande Reino Persson (S) 

Hur ska vi lösa de ekonomiska utmaningarna i bildningsförvaltningen och säkerställa 
kvaliteten i våra elevers skolgång. Och framför allt hur kan personal bli utköpt och få 
gå hem med full betalning i ett års tid, med vetskap om en budget som inte är i balans? 

Bildningsnämnden har i dagsläget inte en budget i balans. Inför bildningsnämndens 
sammanträde den 20 maj finns en ekonomisk rapport tom april månad. Helårsprognosens 
kostnader visar minus 6,5 mkr jämfört med budget 2020. Denna tabell bifogas nedan: 

 

Med anledning av ovan ställer vi följande frågor till bildningsnämndens ordförande:      

1. Som ansvarig ordförande i Åstorps kommuns största nämnd: 

a. Vilken årsprognos ställer du dig bakom för år 2020. Är minus 6,5 mkr din 
bästa prognos för år 2020?  

b. Om inte vilken prognos anser du är realistisk? 

c. Anser du budgeten för 2020 vara underfinansierad? 



2. Ökade kostnader bl a ökade löner, bidrar till att vi inte har en budget i balans. Detta 
har inte på ett tydligt vis kommunicerats.  

a. Finns det inget varningssystem eller uppföljningssystem som flaggar upp att 
kostnadsökningar är klart utanför ekonomiska ramar? 

b. Vilka åtgärder är gjorda för att det inte ska upprepa sig? 

 

3. I dessa tuffa tider och med en budget som inte är i balans. Så har för andra gången på 
kort tid en personal blivit utköpt med en årslön.  

a. Oavsett anledning om det är brist i ledarskap, kommunikation etc. Fanns det 
tydligt dokumenterat ansvarsområde och förväntningar/kravställning på 
personen? 

b. Fanns det tydligt dokumenterade medarbetarsamtal där kritiken tydligt 
framförts och dokumenterats? 

c. Hur kvalitetssäkrar vi framtida rekryteringar för att undvika fler utköp? 

 

4. I senaste KS redogjordes att modulerna kostar oss ca 8 mkr/år. Hur reagerar du som 
ordförande när du hör denna summa pengar och vilka åtgärder har du vidtagit för att 
det inte ska fortgå? 

 

Åstorp den 18 maj 2020 

Roger Nielsen (M)    Åsa Holmén (L)   Hans Sundström (KD) 



Svar på interpellation från Åstorpsalliansen till bildningsnämndens ordförande Reino Persson. 

1a  

Då verksamheten hela tiden arbetar med att minska det prognosticerade underskottet för 2020 är 

det svårt att lämna en exakt siffra för detta underskott. Efter april månads budgetuppföljning hade 

det prognosticerade underskottet minskat med 500 tkr totalt för bildningsnämndens 

verksamhetsområden.  

1b 

En realistisk prognos är 6.5 mkr men troligen kommer underskottet att reduceras ytterligare under 

hösten 2020. 

1c 

Jag anser att budget för 2020 är underfinansierad. 

2a 

Det finns i dagsläget inget varningssystem för detta utöver de fakta som framkommer vid de 

ekonomiska månadsuppföljningarna. 

2b 

En åtgärd är att skapa större förståelse hur tex. löneglidningen påverkar hela organisationen när det 

gäller ökande kostnader på totalen. 

3a 

Ja, det finns det. Det finns en tydlig uppdragsbeskrivning för aktuell funktion. På områdesnivå har 

cheferna avtal och ledarplaner med medarbetarna som reglerar arbetet på enhetsnivå. 

3b 

Synpunkter till vederbörande har framförts vid medarbetarsamtal och lönesamtal. 

3c 

Vid nyrekryteringar träffar flera personer intressenterna under intervjuerna. Därefter uppföljning och 

referenstagande. Ytterligare intervjuer av intressenten kan bli aktuellt vid en eventuell osäkerhet. 

Kontakt med HR-avdelningen vid behov. 

4. 

Kostnaden för modulerna är hög men med god framförhållning och bra kommunövergripande 

samverkan bör kommunen kunna undvika detta i fortsättningen. 

Åtgärder som också vidtas är att skynda på och förenkla processerna, när det gäller nybyggnation av 

förskolor och skolor framgent. 

 

Reino Persson  

Ordförande 

Bildningsnämnden 
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