
 
 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunfullmäktige  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 – 22.15 
Ajournering 20.01-20.25, 20.57-21.12 

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Linda Tholén, 

nämndsekreterare  
§§ 192-208 
Merih Özbalci, kanslichef 
§§ 192-208 
Jonas Jönsson, kommunchef 
§§ 192-204 
Jörgen Wallin, teknisk chef 
§§ 192-208 
 

Annika Hoppe, förvaltningschef BIF 
§§ 192-194 
Felicia Mellgren Sandkvist, 
förvaltningschef SOF §§ 192-194 
Amelie Wångklev Jönsson, 
kommunpolis §§ 192-194 

Utses att justera Ioana Cimpoeru (S) Hans Sundström (KD) 
Plats och tid Stationshuset fredag den 17 december 2021 klockan 11:30 

      
      
     

Sekreterare Linda Tholén, §§ 192-208 
   

   
     

Ordförande Bitten Mårtensson (S)   
   

      
      

Justerande Ioana Cimpoeru (S) Hans Sundström (KD) 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 

 
 
 
 
Paragraf Ärende 
Kf § 192  Godkännande av kallelse 
Kf § 193  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 194  Information om programförklaringen Åstorp i samverkan 
Kf § 195  Eventuella avsägelser/val 
Avsägelse från Marcus Möller (SD) gällande platsen som ersättare i 

kommunalförbundet AV Media 
Kf § 196  Fyllnadsval till platsen som ersättare i socialnämnden 
Kf § 197  Fyllnadsval till platsen som ledamot i bildningsnämnden 
Kf § 198  Fyllnadsval till platsen som ersättare i kommunalförbundet AV 

Media 
Kf § 199  Eventuella nyinkomna frågor 
Enkel fråga från Sten Hugosson (SD) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande – Snöröjningen i kommunen 
Kf § 200  Borgensram för kommunala aktiebolagen från och med 1 januari 

2022 
Kf § 201  Ram för upplåning år 2022 för Åstorps kommun 
Kf § 202  Agenda 2030 i Åstorp och kommunens miljö- och klimatmål - En 

bilaga till kommunens Vision 2030 och inriktningsmål 
Kf § 203  Ställningstagande gällande politisk organisation för ny 

mandatperiod 2022 – 2026 
Kf § 204  Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola 

med idrottshall, slöjdsalar och hemkunskapssal 
Kf § 205  Motion (SD) - Björnekullaskolans framtid 
Kf § 206  Motion från Anton Holmberg (SD), Marcus Möller (SD), Rickard 

Olsson (SD), Hampus Svensson (SD), Carola Öhrn (SD) och 
Annelie Servin (SD) - Framtid för en ny modern och 
funktionsduglig Tingdalsskola 

Kf § 207  Eventuella nyinkomna motioner 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) - Utvärdera att implementera ett 

nytt arbets-sätt inom äldreomsorgen enligt Emmabodamodellen 
Kf § 208  Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) - En plan för strategisk 

samhällsplanering med fokus på industri och näringsliv 
PROTOKOLLSBILAGOR 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 

 

 N
är

va
ro

 

§ 203 § 205 

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)  X   X  X  
Annica Vink (C)  ---       
Åsa Holmén (L) X  X   X  
Hans Sundström (KD) X   X  X  
Ronny Sandberg (S)  X   X X   
Johan Bergqvist (V)  X   X X   
Jan Hennicks (-)  X X    X  
Jan Karlsson (M) X   X  X  
Murat Özbalci (C) X  X  X   
Bodil Hellberg (L)  X  X   X  
Isabella Dzanko (S)  X   X X   
Peter Lindberg (SD) X X    X  
Martin Sjöström (M) X   X  X  
Ioana Cimpoeru (S)  X   X X   
Richard Mattson (SD) ---       
Joakim Sandberg (M) X   X  X  
Menaid Nocic (S)  X   X X   
Sten Hugosson (SD) X X    X  
Roger Nielsen (M) X   X  X  
Lennart Fredriksson (S)  X   X X   
Marika Lindberg (SD)  X X    X  
Othman Al Tawalbeh (S) X   X X   
Rolf Lundqvist (SD) tjg.§§ 193-208 X X    X  
Gun Friberg (S)  X   X X   
Marcus Möller (SD)  X X    X  
Dafina Lugici (S)  X   X X   
Anna-Lena Olsson (SD)  ---       
Anton Holmberg (SD)  ---       
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf. X   X  X  
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf. X   X X   
Bitten Mårtensson (S) ordf.  X X   X   
 30 8 4 18 13 17 0 

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  
och ersättare samt omröstningsbilaga 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

§ 203 § 205 

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist ---       
Ulf Söderström ---       
Fredrik Karlsson ---       
        
(C)        
Ebba Kroon, tjg X  X  X   
Bertil Wemmert ---       
        
(L)        
Monica Glans ---       
Bodil Axelsson ---       
        
(KD)        
Barbro Nielsen ---       
Nils-Göran Nilsson X       
        
(S)        
Mikael Mårtensson X       
Linda-Marie Camper ---       
Florian Bobocea ---       
Kerstin Andersson ---       
Richard Ridwall ---       
        
(V)        
Gunilla Pellinen X       
Sven Ohlsson  ---       
        
(SD)        
Tony Wiklander, tjg §§ 195-208 X   X  X  
Harri Rosqvist, tjg X X    X  
Conny Prisell ---       
Hampus Servin ---       
Tony Ek ---       
 30 8 4 18 13 17 0 
 
 



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

5(28) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Kf § 192 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
30 november 2021 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit 
infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 3 
december 2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kungörelsen godkännes.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Kf § 193 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att: 

• Under eventuella avsägelser/val läggs följande ärende till: 
- Avsägelse från Marcus Möller (SD) gällande platsen som ersättare i 
kommunalförbundet AV Media 
- Fyllnadsval till platsen som ersättare i socialnämnden  
- Fyllnadsval till platsen som ledamot i bildningsnämnden 

• Under eventuella enkla frågor läggs följande ärenden till: 
- Enkel fråga från Sten Hugosson (SD) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande – Snöröjningen i 
kommunen 

• Eventuella nyinkomna interpellationer utgår. 
• Under eventuella nyinkomna motioner läggs följande ärende till: 

- Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) - Utvärdera att 
implementera ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen enligt 
Emmabodamodellen 

- Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) - En plan för 
strategisk samhällsplanering med fokus på industri och 
näringsliv 

 
• Punkten ”anmälningar och delgivningar” utgår. 

 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att dessa 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Dagordningen godkännes med ovan justeringar. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Kf § 194 
 
Information om programförklaringen Åstorp i samverkan 
 
Sammanfattning 
Representanter från programförklaringen Åstorp i samverkan kommer till 
kommunfullmäktige och redovisar arbetet med programförklaringen samt 
brottsförebyggande arbete. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Kf § 195 
 
Eventuella avsägelser/val 
 
Avsägelse från Marcus Möller (SD) gällande platsen som ersättare i 
kommunalförbundet AV Media 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Marcus Möller (SD) har inkommit med en avsägelse gällande platsen som 
ersättare i kommunalförbundet AV Media. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Marcus Möller (SD) 
 
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 ersättare 
AV Media 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Kf § 196 
 
Fyllnadsval till platsen som ersättare i socialnämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Centerpartiet har att förrätta fyllnadsval till platsen som ersättare i 
socialnämnden. 
 
Yrkande 
Murat Özbalci (C) yrkar att utse Mattias Strand (C) till ersättare i 
socialnämnden. 
 
Proposition 
Ordförande lägger Murat Özbalcis (C) yrkande under proposition och finner 
att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Att utse Mattias Strand (C) till ersättare i socialnämnden. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
Vald ersättare 
Socialnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Kf § 197 
 
Fyllnadsval till platsen som ledamot i bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Centerpartiet har att förrätta fyllnadsval till platsen som ledamot i 
bildningsnämnden. 
 
Yrkande 
Murat Özbalci (C) yrkar att utse Mattias Strand (C) till ledamot i 
bildningsnämnden från och med 2022-01-01. 
 
Proposition 
Ordförande lägger Murat Özbalcis (C) yrkande under proposition och finner 
att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Att utse Mattias Strand (C) till ledamot i bildningsnämnden från och med 
2022-01-01. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
Vald ledamot 
Bildningsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Kf § 198 
 
Fyllnadsval till platsen som ersättare i kommunalförbundet AV Media 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ersättare i 
kommunalförbundet AV Media. 
 
Yrkande 
Peter Lindberg (SD) yrkar att utse Sten Hugosson (SD) till ersättare i AV 
Media. 
 
Proposition 
Ordförande lägger Peter Lindbergs (SD) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Att utse Sten Hugosson (SD) till ersättare i AV Media. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
Vald ersättare 
AV Media 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 199 
 
Eventuella nyinkomna frågor 
 
Enkel fråga från Sten Hugosson (SD) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande – Snöröjningen i kommunen 
Dnr KSFD 2021/278 
 
Sammanfattning 
Sten Hugosson (SD) har inkommit med en enkel fråga till 
kommunstyrelsens ordförande gällande varför kommunen inte uppfyller 
löftet på hemsidan att snöröja gatorna i kommunen. Enligt uppgift från 
teknisk chef används alla resurser kommunen förfogar över till 
snöröjningen.  
 

- Har kommunen upphandlat en privat entreprenör med för lite antal 
fordon för att klara av att snöröja som utlovas på Åstorps kommuns 
hemsida? 
 

Beslutsunderlag 
Enkel fråga från Sten Hugosson (SD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas och besvaras av Ronny Sandberg (S). 
 
Expedieras: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 200 
 
Borgensram för kommunala aktiebolagen från och med 1 januari 2022 
Dnr KSFD 2021/246 
 
Sammanfattning 
Kommunal borgen 
I november 2022 har Björnekulla Fastighets AB kommunal borgen om 
509 021 000 kr och AB Kvidingebyggen en kommunal borgen om 
192 200 000 kr. Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 
701 221 000 kr. Bakomliggande lån är uteslutande till Kommuninvest. 
 
Ekonomiavdelningen har haft kontakt med de helägda kommunala bolagen 
angående behov av borgensram för det kommande året, 2022. Björnekulla 
Fastighets AB har i samband med detta anhållit om en utökad ram på 274,5 
miljoner kronor (mkr), varav 59,5 mkr avser upplösning av nuvarande 
internbankslån, vilket inte påverkar koncernens belåning. AB 
Kvidingebyggen har anhållit om en utökad ram om 25,2 mkr, varav 25,2 
mkr avser upplösning av nuvarande internbankslån, vilket inte påverkar 
koncernens belåning. 
 
Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 1 083 281 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-11-24 § 225 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-17 § 265 
Tjänsteskrivelse från Jonas Wallin, redovisningscontroller, 2021-11-05 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att:  

• att såsom för egen skuld ingå borgen för Björnekulla Fastighets AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 810 595 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

• att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Kvidingebyggens 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 271 061 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

• att såsom för egen skuld ingå borgen för Björnekulla IT AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 625 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
Ronny Sandberg (S) yrkar på att det i protokollets sammanfattning görs en 
redaktionell ändring bestående av: ”Detta föranleder ett kommunalt 
borgensåtagande om totalt 1 083 281 000 kr.” 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

 
Kf § 200, forts 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Björnekulla Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 810 595 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
AB Kvidingebyggens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 271 061 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Björnekulla IT AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
1 625 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Att det i protokollets sammanfattning görs en redaktionell ändring bestående 
av: ”Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 1 083 281 
000 kr.” 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
BFAB 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 201 
 
Ram för upplåning år 2022 för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2021/247 
 
Sammanfattning 
I november 2021 uppgår Åstorps kommuns låneskuld till 199,5 miljoner 
kronor (mkr). För att finansiera ytterligare investeringar under årets sista 
kvartal så är prognosen att ytterligare 0 mkr behöver lånas upp. 
I enlighet med finansieringsbudgeten i föreliggande budgetförslag 2022 
uppgår lånebehovet till 103,4 mkr. Ekonomiavdelningen föreslår att 
låneramen fastställs till 150 mkr för år 2022 vilket då också inkluderar en 
marginal for ev. tillkommande eller tidigarelagda investeringar under året. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-11-24 § 226 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-17 § 266 
Tjänsteskrivelse från Jonas Wallin, redovisningscontroller, 2021-11-03 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att Åstorps 
kommuns ram för upplåning år 2022 fastställs till 150 mkr. Låneramen 
avser nyupplåning. Kommunens checkkredit ska uppgå till högst 30 
miljoner kronor för kommunkoncernen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att Åstorps kommuns ram för upplåning år 2022 fastställs till 150 mkr. 
Låneramen avser nyupplåning. Kommunens checkkredit ska uppgå till högst 
30 miljoner kronor för kommunkoncernen. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
BFAB 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

 
Kf § 202 
 
Agenda 2030 i Åstorp och kommunens miljö- och klimatmål - En bilaga 
till kommunens Vision 2030 och inriktningsmål  
Dnr KSFD 2020/21 
 
Sammanfattning 
I det föreslagna styrdokument klargörs kopplingen mellan 
kommunfullmäktiges inriktningsmål och Agenda 2030, det vill säga vilka av 
de 17 globala målen som kommunen arbetar med inom ramen för respektive 
inriktningsmål. Syftet är att förtydliga och vägleda kommunens 
hållbarhetsarbete och på vilka sätt vi arbetar för förverkligandet av Agenda 
2030. Därtill fastställer det föreslagna styrdokument kommunens nya miljö- 
och klimatmål som en nedbrytning av inriktningsmålet Hållbar framtid till 
tre delmål. Dessa konkretiserar kommunens målsättning för att nå en hållbar 
framtid för klimatet, människan och naturen.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-11-24 § 227 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-17 § 267 
Agenda 2030 i Åstorp och kommunens miljö- och klimatmål, 2021-10-20 
Tjänsteskrivelse från Fredrik Paulsson, utvecklingsstrateg, 2021-10-22 
 
Yrkande 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att:  
Att anta styrdokumentet som en bilaga till Åstorps Vision 2030 och 
kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
 
Att föreslagna miljö- och klimatmål ersätter kommunens gamla miljömål 
samt att målen hanteras som en del av inriktningsmålet Hållbar framtid, 
både avseende styrförmåga och uppföljning. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Åsa Holmén (L), under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att anta styrdokumentet som en bilaga till Åstorps Vision 2030 och 
kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

 
Kf § 202, forts. 
 
Att föreslagna miljö- och klimatmål ersätter kommunens gamla miljömål 
samt att målen hanteras som en del av inriktningsmålet Hållbar framtid, 
både avseende styrförmåga och uppföljning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunchef 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 203 
 
Ställningstagande gällande politisk organisation för ny mandatperiod 
2022 – 2026 
 
Sammanfattning 
Arvode- och organisationsgruppen har lämnat över en delrapport till 
Kommunfullmäktige för ett ställningstagande gällande den politiska 
organisationen för den nya mandatperioden 2022 – 2026. Efter att den 
politiska organisationen fastställts kommer att arvodesreglementet att ses 
över.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-11-24 § 231 
Reservation från Åsa Holmén (L) 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-03 §  
Delrapport oktober med bilagor 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att ställa sig 
bakom övervägandena som framförts i rapporten gällande punkten två. Vad 
gäller punkten ett ska arbetsgruppen återkomma med ett kostnadsförslag för 
arvodesjusteringar. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar i andra hand avslag i den del som avser kultur- och 
fritidsnämnden, samt att arvodesgruppen presenterar ekonomiska 
beräkningar för kostnaden för ett nytt oppositionsråd. 
 
Sten Hugosson (SD) yrkar att, på sidan 12 under punkten 2 vid den tredje 
punkten, ersätts ”inrättandet av en arbetsmarknadsnämnd och dito 
förvaltning” mot att det ska anställas två nya jobbcoacher som hjälper folk 
till arbete eller utbildning. 
 
Murat Özbalci (C) yrkar återremiss för att presentera en risk- och 
konsekvensanalys i ärendet. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till Sten Hugossons (SD) yrkande samt till 
Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Hans Sundström (KD) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Tony Wiklander (SD) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 203, forts. 
 
Menaid Nocic (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för överläggningar mellan partierna. 
 
Yrkanden, forts. 
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar i första hand bifall till Murat Özbalcis (C) 
återremissyrkande. 
 
Tony Wiklander (SD) yrkar avslag på Murat Özbalcis (C) 
återremissyrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Murat Özbalcis (C) återremissyrkande, med 
bifallsyrkande från Åsa Holmén (L), som Tony Wiklander (SD) har yrkat 
avslag på, under proposition och finner att Murat Özbalcis (C) 
återremissyrkande avslås. 
 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut och avser att ställa 
Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från Peter Lindberg (SD), 
Hans Sundström (KD), Tony Wiklander (SD), Menaid Nocic (S) och 
Wiveca Andreasson (M) mot Sten Hugossons (SD) yrkande, med 
bifallsyrkande från Peter Lindberg (SD) mot Åsa Holméns (L) yrkande. 
Kommunfullmäktige godkänner denna propositionsordning.  
 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande mot Sten Hugossons (SD) 
yrkande mot Åsa Holméns (L) yrkande och finner att Ronny Sandbergs (S) 
yrkande bifalles. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Kontrapropositionsvotering 
Då det föreligger tre förslag till beslut utser ordförande Ronny Sandbergs 
(S) yrkande till huvudförslag. För att utse ett motförslag till detta yrkande 
ställer ordförande Åsa Holméns (L) yrkande mot Sten Hugossons (SD) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige utser Sten Hugossons (SD) 
yrkande som motförslag. 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

20(28) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 203, forts. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Den som önskar att utse Sten Hugossons (SD) yrkande som motförslag 
röstar ”Ja” och den som yrkar att utse Åsa Holméns (L) yrkande som 
motförslag röstar ”Nej.  
 
Då voteringen utfaller med 8 ”Ja” röster, 4 ”Nej” röster och 18 som avstår 
från att rösta beslutar kommunfullmäktige att utse Sten Hugossons (SD) 
yrkande som motförslag, för voteringsresultat se omröstningsbilaga på sidan 
2. 
 
Ordförande ställer därefter Ronny Sandbergs (S) yrkande mot Sten 
Hugossons (SD) yrkande och finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att ställa sig bakom övervägandena som framförts i rapporten gällande 
punkten två. Vad gäller punkten ett ska arbetsgruppen återkomma med ett 
kostnadsförslag för arvodesjusteringar. 
 
Reservation 
Åsa Holmén (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Expedieras 
Akten  
Kansliavdelningen 
Kommunchef 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 204 
 
Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med 
idrottshall, slöjdsalar och hemkunskapssal 
Dnr KSFD 2017/87 
 
Sammanfattning 
Liberalerna inkom med en motion 2017-03-02 gällande behov av utbyggnad 
av Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med idrottshall, slöjdsalar och 
hemkunskapssal. Liberalerna yrkar på att en projektering påbörjas utifrån 
bildningsnämndens beslut om tillbyggnad av Tingdalskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-11-24 § 232 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-17 § 270 
Protokoll från Bildningsnämnden 2021-10-28 § 138 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17 
Motion (L) - Bygg ut Tingdalskolan till en fullvärdig F-6 skola med 
idrottshall, slöjdsalar och hemkunskapssal 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
Bodil Hellberg (L) yrkar bifall till motionen. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande mot Bodil Hellbergs (L) 
yrkande, med bifallsyrkande från Roger Nielsen (M) och Peter Lindberg 
(SD) under proposition och finner att Bodil Hellbergs (L) yrkande bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att bifalla motionen. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Ronny Sandbergs (S) 
yrkande, se protokollsbilagor i slutet av protokollet § 204. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 
Bildningsnämnden 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 205 
 
Motion (SD) - Björnekullaskolans framtid 
Dnr KSFD 2020/255 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna inkom med en motion 2020-08-10 gällande 
Björnekullaskolans framtid. Sverigedemokraterna yrkar att kommunen, med 
befintliga underlag, presenterar en plan för hur man ska lösa 
Björnekullaskolans framtid och att det gemensamma underlaget skyndsamt 
presenteras för kommunstyrelsen och bildningsnämnden gällande flytt av 
skola eller nybyggnation. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-11-24 § 233 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-17 § 271 
Protokoll från Bildningsnämnden 2021-10-28 § 140 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17  
Motion från Anton Holmberg (SD), Hampus Svensson (SD), Richard 
Mattsson (SD) och Anneli Servin (SD) 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till motionen. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Murat Özbalci (C) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Murat Özbalci (C) mot Peter Lindbergs (SD) yrkande, med bifallsyrkande 
från Roger Nielsen (M) och Åsa Holmén (L) under proposition och finner 
att Ronny Sandbergs (S) yrkande bifalles. 
 
Peter Lindberg (SD) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Den som önskar att bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande röstar ”Ja” och den 
som önskar att bifalla Peter Lindbergs (SD) yrkande röstar ”Nej”. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

 
Kf § 205, forts. 
 
Då voteringen utfaller med 13 ”Ja” röster och 17 ”Nej” röster beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla Peter Lindbergs (SD) yrkande, för 
voteringsresultat se omröstningsbilaga på sidan 2. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att bifalla motionen. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Ronny Sandbergs (S) 
yrkande, se protokollsbilagor i slutet av protokollet § 205. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 
Bildningsnämnden 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 206 
 
Motion från Anton Holmberg (SD), Marcus Möller (SD), Rickard 
Olsson (SD), Hampus Svensson (SD), Carola Öhrn (SD) och Annelie 
Servin (SD) - Framtid för en ny modern och funktionsduglig 
Tingdalsskola 
Dnr KSFD 2019/53 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna inkom med en motion 2019-02-20 gällande behov och 
möjligheter att bygga en ny modern och funktionsduglig Tingdalskola. 
Sverigedemokraterna yrkar;  

• att Åstorps kommun utreder kostnaden för en helt ny Tingdals skola, 
anpassad för 600 elever och att projektering genomförs  

• att Åstorps kommun även undersöker kostnad för en ny Tingdalskola 
dimensionerad för 700 samt 800 elever  

• att förändring i demografi i Åstorps kommun tas i beaktande och en 
utredning av Tingdalskolans framtida lokalbehov och storlek utreds. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-11-24 § 234 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-17 § 272 
Protokoll från Bildningsnämnden 2021-10-28 § 139 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 2021-09-17 Motion 
(SD) - Framtid för en ny modern och funktionsduglig Tingdalsskola 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Peter Lindberg (SD) yrkar bifall till motionen. 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 
Bodil Hellberg (L) yrkar bifall till motionen. 
Murat Özbalci (C) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Murat Özbalci (C), mot Peter Lindbergs (SD) yrkande, med bifallsyrkande 
från Roger Nielsen (M) och Bodil Hellberg (L), under proposition och 
finner att Peter Lindbergs (SD) yrkande bifalles. 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 206, forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att bifalla motionen. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Ronny Sandbergs (S) 
yrkande, se protokollsbilagor i slutet av protokollet § 206. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 
Bildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

 
Kf § 207 
 
Eventuella nyinkomna motioner  
 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) - Utvärdera att implementera 
ett nytt arbets-sätt inom äldreomsorgen enligt Emmabodamodellen 
Dnr KSFD 2021/280 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) har 
för Åstorpsalliansen inkommit med en motion med följande att-satser: 

• Att implementera Emmabodamodellen inom äldreomsorgen i 
Åstorps kommun i den omfattning som är möjlig med hänsyn till 
Åstorps kommuns personalmässiga förutsättningar samt 
omsorgstagarnas behov och önskemål. 

Beslutsunderlag 
Motion från Åstorpalliansen (M, L, KD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

Kf § 208 
 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) - En plan för strategisk 
samhällsplanering med fokus på industri och näringsliv 
Dnr KSFD 2021/281 
 
Sammanfattning 
Janet Norbeck (M), Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans 
Sundström (KD) har för Åstorpsalliansen inkommit med en motion med 
följande att-satser: 

• arbetar för att nå kraven och de globala målen för hållbar utveckling 
Agenda 2030 – nr 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
och mål nr 11 - Hållbara städer och samhällen och arbetar in detta vid 
framtagande av alltifrån översiktsplan ner till detaljplaner och i 
markförsäljningsavtal, bygglov och andra tillståndsprocesser. 

• tar fram en plan på hur vi använder jordbruksmark som omvandlas 
till industrimark på bästa vis och tar hänsyn till att det tex ger många 
arbetstillfällen per m2 av anspråkstagen jordbruksmark samt en plan 
med hänsyn tagen till grönytor, växtlighet, minska hårdgjorda ytor, 
god luftkvalitet etc. 

• tar fram en plan med en tydlig tidslinje för en undersökning av vilka 
behov våra befintliga företag, för att vårda och utveckla tex 
infrastruktur, grönytor, minska hårdgjorda ytor. 

• ta fram En plan för strategisk samhällsplanering med fokus på 
näringsliv och industri. En långsiktig plan med konkreta åtgärder för 
att underlätta för industrierna och även dess personal, tex utökade 
grönytor, promenadstråk mm. Denna långsiktiga plan bör föregås av 
dialog med befintligt näringsliv i Åstorps kommun, för att identifiera 
vad som är viktigt för dessa företag och dess anställda. Föreslagna 
åtgärder ska kostnadsberäknas. 

Beslutsunderlag 
Motion från Åstorpalliansen (M, L, KD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 

 
PROTOKOLLSBILAGOR 

1. Reservation från Socialdemokraterna § 204 
2. Reservation från Socialdemokraterna § 205 
3. Reservation från Socialdemokraterna § 206 

 



Reservation 
Motionen ”Bygg ut Tingdalsskolan till en fullvärdig F-6 skola med idrottshall, 
slöjdsalar och hemkunskapssal” 

Fullmäktiges beslut blev att en projektering påbörjas utifrån Bildningsnämndens 
beslut om tillbyggnad av Tingdalsskolan. 

Vi är inte motståndare till att bygga ut Tingdalsskolan men anser det fel att låsa 
fast sig i en tillbyggnad. 

Bildningsnämnden förslag till beslut av motionen var att anse motionen 
besvarad med hänvisning till förvaltningschefens tjänsteskrivelse som innebar 
att utreda frågan och vara öppen för skolans behov och därmed utformning 
vilket kan vara nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad eller en kombination av 
detta. 

Vårt yrkande var enligt Bildningsnämndens beslut och då detta föll så reserverar 
vi oss mot fullmäktiges beslut till förmån för eget yrkande. 

 

För Socialdemokraterna/Ronny Sandberg 



Reservation 
Motionen ”Björnekullaskolans framtid” 

Vi delar många av synpunkterna i motionen men kan inte ställa oss bakom 
beslutsförslaget som även blev fullmäktiges beslut. Beslutet innebär att: 

Åstorps kommun, med befintligt underlag för rådande situation för 
Björnekullaskolan, presenterar en plan för huruvida kommunen planerar att 
lösa och påbörja Björnakullaskolans framtid och att det gemensamma 
underlaget presenteras skyndsamt för kommunstyrelsen och bildningsnämnden 
gällande flytt av skola eller nybyggnation 

Detta beslut innebär att bygga en ny skola oavsett.  

Bildningsnämndens förslag till beslut var att besvara motionen med hänvisning 
till förvaltningschefens tjänsteskrivelse som innebär att först titta på behoven 
och sedan bedöma om det finns behov av en nybyggnation, tillbyggnad eller 
omstrukturering av lokaler inom befintlig byggnad. 

Detta var vårt förslag till beslut och då detta avslogs av fullmäktige så reserverar 
vi oss till förmån för eget förslag. 

 

För Socialdemokraterna/Ronny Sandberg 



Reservation 
Motionen ”Framtid för en ny modern och funktionsduglig Tingdalsskola” 

Även i denna motions anda är vi överens om mycket men delar inte 
motionärernas förslag till beslut. Det är inte rimligt att ta fram kostnaden för tre 
olika skolor, sista attsatsen är mera rimlig där man föreslår att en utredning av 
skolans framtida lokalbehov och storlek utförs men fullmäktiges beslut var bifall 
på alla tre attsatser. 

Bildningsnämndens förslag till beslut var att besvara motionen med hänvisning 
till tjänsteskrivelsen. I tjänsteskrivelsen föreslås att utreda behoven först och 
efter det besluta om utformning och storlek. 

Vi yrkade bifall till bildningsnämndens förslag till beslut, men då fullmäktige 
beslutade annorlunda reserverar vi oss till förmån för eget förslag. 

 

För Socialdemokraterna/Ronny Sandberg 
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