
 
 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunfullmäktige  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 – 21.16 
Ajournering 19.55-20.09 

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Linda Tholén, 

nämndsekreterare §§ 164-
178 
Merih Özbalci, kanslichef 
§§ 164-178 
Amer Lukac, 
nämndsekreterare §§ 164-
167 
 

Jonas Jönsson, kommunchef §§ 164-
178 
Anna Falkenstam, ekonomi – och 
analyschef §§ 164-169 
Johan Jönsson, ekonomichef NSVA 
§§ 164-169 
Jörgen Wallin, teknisk chef §§ 164-
178 
 
 

Utses att justera Annica Vink (C) Nils-Göran Nilsson (KD) 
Plats och tid Stationshuset onsdag den 27 oktober 2021 klockan 16:00 

      
      
     

Sekreterare Linda Tholén, §§ 164-178 
   

   
     

Ordförande Bitten Mårtensson (S)   
   

      
      

Justerande Annica Vink (C) Nils-Göran Nilsson (KD) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 

 
 
 
Paragraf Ärende 
Kf § 164  Godkännande av kallelse 
Kf § 165  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 166  Eventuella avsägelser/val 
Fyllnadsval till ersättare i bildningsnämnden 
Kf § 167  Åstorps kommun och koncern Budget 2022 med flerårsplan 2023-

2024 
Kf § 168  Skattesats 2022 
Kf § 169  Justering av VA-taxor 2022 
Kf § 170  Nya eller reviderade taxor och avgifter 2022 för Åstorps kommun 
Kf § 171  Expropriering av fastigheten 113:154 
Kf § 172  Valkrets och distrikt för Åstorps kommun 
Kf § 173  Firmatecknare för Åstorp kommun 
Kf § 174  Motion (M, L, KD) Strategisk lokalförsörjningsplan 2019–2025 
Kf § 175  Motion (M, L, KD) - Utreda att investera i solcellspaneler 
Kf § 176  Eventuella nyinkomna motioner 
Motion (M, L, KD) från Åstorpsalliansen - Cykelväg över Söderåsen samt 

cykelplan för Åstorps kommun (inklusive cykelväg till Hyllinge) 
Kf § 177  Motion (M, L, KD) från Åstorpsalliansen – Trafiksäkerheten i 

Åstorps kommun 
Kf § 178  Anmälningar/delgivningar 
PROTOKOLLSBILAGOR 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 

 

 N
är

va
ro

 

§ 167 § 171 - A 

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)  ---       
Annica Vink (C)  X X   X   
Åsa Holmén (L) ---       
Hans Sundström (KD) ---       
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) ---       
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) ---       
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)  X   X X   
Gun Friberg (S)  X X   X   
Marcus Möller (SD)  ---       
Dafina Lugici (S)  X X   X   
Anna-Lena Olsson (SD)  X   X X   
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   
  13 10 4 17 10 0 

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  
och ersättare samt omröstningsbilaga 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

§ 167 § 171 - A 

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist ---       
Ulf Söderström, tjg X  X   X  
Fredrik Karlsson ---       
        
(C)        
Ebba Kroon ---       
Bertil Wemmert ---       
        
(L)        
Monica Glans, tjg X  X   X  
Bodil Axelsson ---       
        
(KD)        
Barbro Nielsen ---       
Nils-Göran Nilsson, tjg X  X   X  
        
(S)        
Mikael Mårtensson X       
Linda-Marie Camper ---       
Florian Bobocea X       
Kerstin Andersson ---       
Richard Ridwall ---       
        
(V)        
Gunilla Pellinen X       
Sven Ohlsson  ---       
        
(SD)        
Tony Wiklander ---       
Harri Rosqvist, tjg X   X X   
Conny Prisell ---       
Hampus Servin ---       
Tony Ek ---       
  13 10 4    
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 

 

 N
är

va
ro

 

§ 171 - B § 173 

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)  ---       
Annica Vink (C)  X X   X   
Åsa Holmén (L) ---       
Hans Sundström (KD) ---       
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) ---       
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) ---       
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)  X X   X   
Gun Friberg (S)  X X   X   
Marcus Möller (SD)  ---       
Dafina Lugici (S)  X X   X   
Anna-Lena Olsson (SD)  X X   X   
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   
  17 10 0 17 10 0 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

§ 171 - B § 173 

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist ---       
Ulf Söderström, tjg X  X   X  
Fredrik Karlsson ---       
        
(C)        
Ebba Kroon ---       
Bertil Wemmert ---       
        
(L)        
Monica Glans, tjg X  X   X  
Bodil Axelsson ---       
        
(KD)        
Barbro Nielsen ---       
Nils-Göran Nilsson, tjg X  X   X  
        
(S)        
Mikael Mårtensson X       
Linda-Marie Camper ---       
Florian Bobocea X       
Kerstin Andersson ---       
Richard Ridwall ---       
        
(V)        
Gunilla Pellinen X       
Sven Ohlsson  ---       
        
(SD)        
Tony Wiklander ---       
Harri Rosqvist, tjg X X   X   
Conny Prisell ---       
Hampus Servin ---       
Tony Ek ---       
  17 10 0 17 10 0 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 

 N
är

va
ro

 

§ 174 § 175 

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)  ---       
Annica Vink (C)  X X   X   
Åsa Holmén (L) ---       
Hans Sundström (KD) ---       
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) ---       
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) ---       
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)  X X   X   
Gun Friberg (S)  X X   X   
Marcus Möller (SD)  ---       
Dafina Lugici (S)  X X   X   
Anna-Lena Olsson (SD)  X X   X   
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   
  17 10 0 17 10 0 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

§ 174 § 175 

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist ---       
Ulf Söderström, tjg X  X   X  
Fredrik Karlsson ---       
        
(C)        
Ebba Kroon ---       
Bertil Wemmert ---       
        
(L)        
Monica Glans, tjg X  X   X  
Bodil Axelsson ---       
        
(KD)        
Barbro Nielsen ---       
Nils-Göran Nilsson, tjg X  X   X  
        
(S)        
Mikael Mårtensson X       
Linda-Marie Camper ---       
Florian Bobocea X       
Kerstin Andersson ---       
Richard Ridwall ---       
        
(V)        
Gunilla Pellinen X       
Sven Ohlsson  ---       
        
(SD)        
Tony Wiklander ---       
Harri Rosqvist, tjg X X   X   
Conny Prisell ---       
Hampus Servin ---       
Tony Ek ---       
  17 10 0 17 10 0 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 

Kf § 164 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
12 oktober 2021 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 15 oktober 
2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kungörelsen godkännes.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 

Kf § 165 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att: 

• Eventuella avsägelser/val läggs följande ärende till: 
- Fyllnadsval till ersättare i bildningsnämnden 

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

- Motion (M, L, KD) från Åstorpsalliansen - Cykelväg över 
Söderåsen samt cykelplan för Åstorps kommun (inklusive 
cykelväg till Hyllinge) 

- Motion (M, L, KD) från Åstorpsalliansen – Trafiksäkerheten i 
Åstorps kommun 

 
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 2021-10-25 

 
Kf § 166 
 
Eventuella avsägelser/val 
 
Fyllnadsval till ersättare i bildningsnämnden  
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har att förrätta fyllnadsval till posten som ersättare i 
bildningsnämnden. 
 
Yrkande 
Harri Rosqvist (SD) yrkar att utse Anna-Lena Olsson (SD) som ersättare i 
bildningsnämnden. 
 
Proposition 
Ordförande lägger Harri Rosqvist (SD) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Att utse Anna-Lena Olsson (SD) till ersättare i bildningsnämnden.  
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
Vald ersättare 
Bildningsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

 
Kf § 167 
 
Åstorps kommun och koncern Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 
Dnr KSF 2021/112 
 
Sammanfattning 
Föreligger förslag till Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 för Åstorps 
kommun och koncern. Budgetförslaget tar sin utgångspunkt i oförändrad 
skattesats. Samverkan om budgetförslaget kommer att ske 2021-09-22. 
 
Efter budgetberedningen i maj fattade kommunstyrelsen i juni beslut om 
planeringsförutsättningar för 2022-2024 för att ge nämnderna förutsättningar 
att påbörja planeringen av sin verksamhet 2022. Underlaget uppdaterades i 
augusti och september efter ny pensionsprognos, skatteprognos, internränta, 
bedömning av demografiska behov och med hänsyn tagen till finansiella 
mål. 
 
Nämnderna föreslås kompenseras till en viss nivå genom avsatta medel för 
hyror, kapitalkostnadseffekter och föreslagen ny-, till-, och ombyggnad i 
verksamhetsfastigheter och till viss del för generella lönepåslag. Vidare har 
medel avsatts för förväntad ökning av demografiska behov under 
räkenskapsåret. Avstämning sker under året.  
 
Beslut om koncernmål sker därför i mars månad.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-10-06 § 182 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 208 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Anna Falkenstam, 2021-09-14 
Åstorps kommun och koncern, Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 
Bilaga 1 Budget hyreseffekter 
Bilaga 2 Lokalförsörjningsplan 
Bilaga 3 Befolkningsprognos 
Protokoll från central samverkan (bifogas efter samverkan) 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att: 

• Fastställa finansiella mål för 2022. 
• Fastställa resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2022 samt 

driftbudgetramar för 2022 enligt bilagt budgetförslag. 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

Kf § 167, forts. 
 

• I övrigt fastställa budgeten för 2022 enligt bilagt förslag med 
bilagor. 

• Fastställa investeringsbudgeten per projekt för 2022. 
• Uppmana till ekonomisk slutredovisning av investeringsprojekt 

utifrån redovisningsperspektiv att delge kommunstyrelsen.  
• Fastställa kommunens respektive koncernbolagens låneram för 2021 

till totalt 120 mkr respektive 194,6 mkr. Kommunstyrelsen 
bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån 
samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda ramar när 
så erfordras. 

• Fastställa internräntan 2022 till 1,0 %. 
• Bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunstyrelseförvaltningen 

att till nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, 
löneregleringar, hyresförändringar samt övriga omföringar av 
administrativ karaktär. 

• Att de lokalprojekt som stämmer överens med beslutade 
hyreseffekter kan beställas av respektive nämnd och att 
kommunstyrelsen därefter beslutar om igångsättningstillstånd, i 
enlighet med beslutad lokalförsörjningsprocess. 

• Uppmana nämnder att fastställa internbudget före december månads 
utgång. 

• Uppmana nämnder och styrelser att fastställa nämndsmål före 
december månads utgång. 

• Delegera till kommunstyrelsen att i brådskande fall besluta om 
markinköp om en total gräns av 2,5 mkr. 
 

I fråga om flerårsplan 2023-2024 
• Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram. 

 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till ändringarna i Åstorpsalliansens  
(M, L, KD) budgetförslag för budget 2022 i sin helhet. 
 
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ändringarna i Åstorpsalliansens  
(M, L, KD) budgetförslag för budget 2022 i sin helhet. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

Kf § 167, forts. 
 
Bodil Hellberg (L) yrkar bifall till ändringarna i Åstorpsalliansens  
(M, L, KD) budgetförslag för budget 2022 i sin helhet. 
 
Bodil Hellberg (L) yrkar avslag på Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, vilket Bodil Hellberg (L) 
har yrkat avslag på, mot Roger Nielsens (M) yrkande, med bifallsyrkande 
från Nils-Göran Nilsson (KD) och Bodil Hellberg (L), under proposition och 
finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande bifalles. 
 
Martin Sjöström (M) begär votering. 
 
Voteringsordning  
Den som vill bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande röstar ”Ja” och den som 
vill bifalla Roger Nielsens (M) yrkande röstar ”Nej”. 
 
Då voteringen utfaller med 13 ”Ja” röster, 10 ”Nej” röster och 4 som avstår 
från att rösta beslutar kommunfullmäktige att bifalla Ronny Sandbergs (S) 
yrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att: 

• Fastställa finansiella mål för 2022. 
• Fastställa resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2022 samt 

driftbudgetramar för 2022 enligt bilagt budgetförslag. 
• I övrigt fastställa budgeten för 2022 enligt bilagt förslag med 

bilagor. 
• Fastställa investeringsbudgeten per projekt för 2022. 
• Uppmana till ekonomisk slutredovisning av investeringsprojekt 

utifrån redovisningsperspektiv att delge kommunstyrelsen.  
• Fastställa kommunens respektive koncernbolagens låneram för 2021 

till totalt 120 mkr respektive 194,6 mkr. Kommunstyrelsen 
bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån 
samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda ramar när 
så erfordras. 

• Fastställa internräntan 2022 till 1,0 %. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

Kf § 167, forts. 
 

• Bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunstyrelseförvaltningen 
att till nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader,  

• löneregleringar, hyresförändringar samt övriga omföringar av 
administrativ karaktär. 

• Att de lokalprojekt som stämmer överens med beslutade 
hyreseffekter kan beställas av respektive nämnd och att 
kommunstyrelsen därefter beslutar om igångsättningstillstånd, i 
enlighet med beslutad lokalförsörjningsprocess. 

• Uppmana nämnder att fastställa internbudget före december månads 
utgång. 

• Uppmana nämnder och styrelser att fastställa nämndsmål före 
december månads utgång. 

• Delegera till kommunstyrelsen att i brådskande fall besluta om 
markinköp om en total gräns av 2,5 mkr. 
 

I fråga om flerårsplan 2023-2024 
• Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram. 

 
Reservation 

• Roger Nielsen (M) meddelar att Åstorpsalliansen (M, L, KD) 
reserverar sig skriftligen, se bilagor i slutet av protokollet. 

 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

Kf § 168 
 
Skattesats 2022 
Dnr KSFD 2021/188 
 
Sammanfattning 
Utifrån det förslag som tagits fram från budgetberedningen har Ronny 
Sandberg (S), kommunstyrelsens ordförande, föreslagit en oförändrad 
skattesats om 20 kr och 29 öre. 
Skattesatsen behöver behandlas senast i kommunstyrelsen i oktober och 
fullmäktige i november. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-10-06 § 181 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 209 
Tjänsteskrivelse Merih Özbalci, kanslichef, 2021-09-07 
Skrivelse från Ronny Sandberg (S), kommunstyrelsens ordförande, 2021-
09-07 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att besluta 
om en oförändrad skattesats för 2022 om 20 kr och 29 öre. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Oförändrad skattesats för 2022 om 20 kr och 29 öre. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

Kf § 169 
 
Justering av VA-taxor 2022  
Dnr KSFD 2021/187  
 
Sammanfattning  
NSVA har tagit fram en affärsplan för 2022–2024 med budget för dessa år. 
Denna affärsplan har funnits med som underlag i budgetberedningen för 
2022. I affärsplanen som specifikt avser Åstorp finns redogjort för hur taxan 
kommer att utvecklas för 2022–2024. Beslutsunderlaget finns på sidan 2 i 
affärsplanen. Förslag till beslut i detta ärende följer affärsplanen. Ingen 
taxehöjning för brukningsavgifterna föreslås för 2022 då VA-kollektivet 
upparbetat ett överskott utan enbart en justering mellan de olika taxorna 
samt indexuppräkning föreslås. Samtidigt har inte affärsplanen tagit hänsyn 
till några av de kommande större investeringarna utan dessa kommer att 
kräva separata beslut. I samband med dessa beslut tas även påverkan på 
taxan och eventuell justering upp. Dessa projekt är märkta med * i 
affärsplanen.  
 
Beslutsunderlag  
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-10-06 § 183 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 212 
Tjänsteskrivelse av Simon Jaldefjord och Jörgen Wallin 210908  
Bilaga 1, Affärsplan som avser 2022–2024  
Bilaga 2, Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2022 typhus A och B 
Bilaga 3, Taxebilaga 1, 2 och 3 från 2021  
Bilaga 4, Föreslagen taxebilaga 1, 2 och 3 för 2022  
Bilaga 5, Åstorps VA-taxa 2022 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att justera 
VA-taxorna enligt förslaget i ärendet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att justera VA-taxorna enligt förslaget i ärendet. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen, Tekniska kontoret 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

Kf § 170 
 
Nya eller reviderade taxor och avgifter 2022 för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2021/186 
 
Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till ändring av taxor inom tre områden: 
 

1. Revidering av tillämpningsregler och avgiftsnivåer avseende avgifter 
inom socialtjänsten (SND 2021/81). 

2. Ändring av taxa för Miljökontoret (Dnr BMN-2021-221). 
3. Revidering av taxor och avgifter inom Kultur- och Fritidsnämnden 

(Dnr KFND 2021/20). 
Dessutom har Bildningsnämnden beslutat om att ta bort en taxa gällande 
avgift för Kulturskolan för elever bosatta i Åstorps kommun (BiND 
2021/97). 
Taxorna har behandlats av ansvarig nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-10-06 § 185 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 213 
Tjänsteskrivelse från Helena Ekman, ekonomi, 2021-09-07 
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2021-04-19 § 55 
Bygg- och miljönämnden - Tillägg i taxebilaga 2 
Bygg- och miljönämnden - Taxeförslag Reviderad 
Bygg- och miljönämnden - Tjänsteskrivelse 
Kultur- och fritidsnämnden - Tjänsteskrivelse Taxor och avgifter från 2022 
Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11 § 22 
Kultur- och fritidsnämnden - Taxor och avgifter 2022  
Protokoll från Socialnämnden 2021-05-20 § 66 
Socialnämnden - Taxor och avgifter 
Socialnämnden - Tjänsteskrivelse taxor 
Beslut från Bin 2021-06-23 § 95 
Tjänsteskrivelse från rektor Harriet Jönsson - Upphävande av kulturskolans 
avgift 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa 
nya och reviderade taxor enligt underlaget samt att dessa börjar gälla fr.o.m. 
2022-01-01. 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

 
Kf § 170, forts. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att fastställa nya och reviderade taxor enligt underlaget samt att dessa börjar 
gälla fr.o.m. 2022-01-01. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

Kf § 171 
 
Expropriering av fastigheten 113:154 
Dnr KSFD 2018/151, 2021/180 
 
Sammanfattning 
Svensk Jordförbättring AB försattes i konkurs i juni 2008. På fastigheten 
Åstorp 113:154 i Åstorps kommun har bolaget bedrivit verksamhet i form 
av ett upplag bestående av olika kemikalier sedan 2006. Den 27 januari 
2020 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att bland annat ansöka om 
expropriation av fastigheten Åstorp 113:154. Detta beslut överklagades 
och förvaltningsrätten upphävde beslutet den 3 juni 2021. Bedömningen 
som förvaltningsrätten gjorde var att beslutet skulle upphävas på grund av 
att beslutet inte hade kommit till på lagligt sätt. Felaktigheten var att 
facknämnden, i detta fall bygg- och miljönämnden, inte hade deltagit i 
beredningen. 
Till skillnad från tidigare beslut avser detta ärende enbart exproprieringen 
(punkt 1 i föregående beslut). 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-09-27 § 157 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 167 
Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Ks § 167 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01 § 198 
Bilaga 1: Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-01-27 § 21 
Bilaga 2: WSP 2018-04-20 
Bilaga 3: WSP 2015-10-27 
Bilaga 4: Tyréns 2014-01-30 
Bilaga 5: Utdrag ur fastighetsregistret Åstorp 113:54 
Bilaga 6: Kartbilaga Åstorp 113:54 
Dom från Förvaltningsrätten i Malmö målnr 2194-20, 2021-06-03 
Protokoll från Bygg och miljönämnden 2021-06-24 § 82 
Protokoll från Bygg och miljönämnden 2021-08-16 § 95 
Tjänsteskrivelse från miljöchef, 2021-07-05 
Tjänsteskrivelse från miljöinspektör, 2021-07-05 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att besluta att 
ansöka om exproprieringstillstånd för fastigheten Åstorp 113:154. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att besluta att 
ansöka om exproprieringstillstånd för fastigheten Åstorp 113:154. 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

Kf § 171, forts. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar som tilläggsyrkanden att: 

1. Med tanke på demokrati och öppenhet, samt att ge medborgarna 
möjlighet att ställa frågor kring artikeln i HD 5/9, arrangeras en 
medborgardialog av kommunen, politiker och tjänstemän. 

2. Ta fram två jämförbara anbud som lämnats av entreprenadföretag för 
det som kallas för alternativ 1 i tjänsteskrivelsen och alternativ 
bortforsling (exklusive jordmassorna från Frode Laursen och den 
gamla soptippen). 

 
Bodil Hellberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att besluta att 
ansöka om exproprieringstillstånd för fastigheten Åstorp 113:154 samt till 
Roger Nielsens (M) tilläggsyrkanden. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Roger Nielsen (M) och Bodil Hellberg (L) under proposition och finner att 
detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) första tilläggsyrkande under 
proposition och finner att tilläggsyrkandet avslås. 
 
Martin Sjöström (M) begär votering. 
 
Voteringsordning - § 171 a 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning, den som önskar 
att avslå Roger Nielsens (M) första tilläggsyrkande röstar ”Ja” och den som 
önskar att bifalla Roger Nielsens (M) första tilläggsyrkande röstar ”Nej”. 
 
Votering - § 171 a 
Då voteringen utfaller med 17 ”Ja” röster och 10 ”Nej” röster beslutar 
kommunfullmäktige att avslå Roger Nielsens (M) första tilläggsyrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) andra tilläggsyrkande under 
proposition och finner att tilläggsyrkandet avslås. 
 
Martin Sjöström (M) begär votering. 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

22(35) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

Kf § 171, forts. 
 
Voteringsordning - § 171 b 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning, den som önskar 
att avslå Roger Nielsens (M) andra tilläggsyrkande röstar ”Ja” och den som 
önskar att bifalla Roger Nielsens (M) andra tilläggsyrkande röstar ”Nej”. 
 
Votering - § 171 b 
Då voteringen utfaller med 17 ”Ja” röster och 10 ”Nej” röster beslutar 
kommunfullmäktige att avslå Roger Nielsens (M) andra tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att besluta att ansöka om exproprieringstillstånd för fastigheten Åstorp 
113:154. 
 
Reservation 
Roger Nielsen (M) meddelar att Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig 
skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se protokollsbilagor i 
slutet av protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

Kf § 172 
 
Valkrets och distrikt för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2021/116 
 
Sammanfattning 
Enligt valkalender för val till riksdag, region- och kommunfullmäktige ska 
kommunfullmäktige senast den 31 oktober besluta om ändringar i 
indelningen i valkretsar. Beslutet ska därefter fastställas av Länsstyrelsen 
senast den 1 december. Beslut om valkretsar ska därefter användas för att 
fastställa vilka valdistrikt som finns. Förslaget som föreligger innebär att 
kommunen behåller de valdistrikt som beslutats om inför valen 2018 och 
2019.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-09-27 § 158 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 168 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 187 
Protokoll från Valnämnden 2021-06-16 § 2 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-06-09 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

• Att behålla befintlig Valkrets för Åstorps kommun 
• Att behålla befintlig indelning av valdistrikten i Åstorps kommun 

 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Att behålla befintlig Valkrets för Åstorps kommun 
• Att behålla befintlig indelning av valdistrikten i Åstorps kommun 

 
Motiveringar 
 
Åstorp Björnekulla 
Valdistriktet är frånskilt centrala Åstorp av järnväg och industrier, och är 
geografiskt stort och avlångt. På sikt finns där planer på att börja byggnation 
av ett nytt bostadsområde kallat Björnekulla ås med ca 300 bostäder, vilket 
gör att distriktet även på sikt bör hamna inom spannet 1000–2000. Att 
sammanslå det med övrigt närliggande distrikt skulle dessutom innebära att 
distriktet i stället hamnade över gränsen på 2000.  



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

 
Kf § 172, forts 
 
Kvidinge landsbygd 
Kvidinge landsbygd omgärdar valdistriktet Kvidinge tätort och är ett 
geografiskt stort område, som särskiljs från tätorten då det skulle bli ett för 
stort valdistrikt. För att inte skapa ett till ytan, men även till antal, stort 
valdistrikt är det lämpligt att behålla Kvidinge landsbygd som ett eget 
valdistrikt.  
 
Nyvång 
Valdistriktet består av tätorten Nyvång med omkringliggande landsbygd. 
Nyvång är geografiskt skiljt från tätorten Åstorp av väg E4. I planeringen 
för området finns planer för ca 250 nya villatomter. Dessa två faktorer gör 
att kommunen anser att Nyvång bör vara ett eget valdistrikt. Alternativet 
hade varit att vara en del av Hyllinge valdistrikt, men som ligger cirka 7 
kilometer bort och som i dagsläget har över 1800 röstberättigade, eller en 
del av Åstorp Dala, som vid senaste valen haft delad lokal med Åstorp 
Bjärshög, och som inte heller hänger ihop med Nyvång.  
 
Expedieras 
Akten 
Länsstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

Kf § 173 
 
Firmatecknare för Åstorp kommun 
Dnr KSFD 2021/164 
 
Sammanfattning 
Ett beslut avseende firmatecknare för Åstorps kommun behöver fattas 
löpande för att se till så att rätt personer har behörighet att teckna firma på 
Åstorps kommuns vägnar.  
 
Nedanstående personer får för kommunens räkning underteckna handlingar 
som rör köp, försäljning, gåva och byte av såväl fast som lös egendom, 
nyttjanderätts- och servitutsavtal, leasingavtal, hyresavtal, låne- och 
borgenshandlingar samt övriga rättshandlingar där särskilt beslut fattas. 
Handlingar ska alltid tecknas av två i förening. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-09-27 § 159 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 169 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 185 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-07-05 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att:  
1. Firmatecknare för Åstorps kommun godkänns enligt nedan: 
 
Förtroendevalda 
Ronny Sandberg (S), ordförande i Kommunstyrelsen 
Richard Ridwall (S), 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
Roger Nielsen (M), 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
 
Tjänstemän 
Jonas Jönsson, Kommunchef 
Anna Falkenstam, Ekonomichef 
Merih Özbalci, Kanslichef 
 
Nedanstående personer kan endast teckna firma i förening med ovanstående 
personer: 
Annika Hoppe, Förvaltningschef bildningsförvaltningen 
Camilla Eriksson, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Felicia Mellgren Sandkvist, Förvaltningschef socialförvaltningen 
Karolina Håkansson, HR-chef 
Jörgen Wallin, Teknisk chef 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

Kf § 173, forts. 
 
Kent Naterman, Räddningschef 
 
2. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2021-03-29, § 38 och gäller 
från dess att beslutet vinner laga kraft. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen 
att: 

1) Under rubriken ”Tjänstemän” tas kanslichef Merih Özbalci bort samt 
att 

2) Under rubriken ”Nedanstående personer kan endast teckna firma i 
förening med ovanstående personer” tas teknisk chef Jörgen Wallin 
bort. 

 
Nils Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande.  
 
Menaid Nocic (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Isabella Dzanko (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Menaid Nocic (S) och Isabella Dzanko (S) mot Roger Nielsen (M) yrkande, 
med bifallsyrkande från Nils-Göran Nilsson (KD) under proposition och 
finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande bifalles. 
 
Jan Hennicks (-) begär votering.  
 
Voteringsordning - § 173 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning, den som önskar 
att bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande röstar ”Ja” och den som önskar att 
bifalla Roger Nielsens (M) yrkande röstar ”Nej”. 
 
Votering - § 173 
Då voteringen utfaller med 17 ”Ja” röster och 10 ”Nej” röster beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att 1. Firmatecknare för Åstorps kommun godkänns enligt nedan: 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

Kf § 173, forts. 
 
Förtroendevalda 
Ronny Sandberg (S), ordförande i Kommunstyrelsen 
Richard Ridwall (S), 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
Roger Nielsen (M), 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
 
Tjänstemän 
Jonas Jönsson, Kommunchef 
Anna Falkenstam, Ekonomichef 
Merih Özbalci, Kanslichef 
 
Nedanstående personer kan endast teckna firma i förening med ovanstående 
personer: 
Annika Hoppe, Förvaltningschef bildningsförvaltningen 
Camilla Eriksson, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Felicia Mellgren Sandkvist, Förvaltningschef socialförvaltningen 
Karolina Håkansson, HR-chef 
Jörgen Wallin, Teknisk chef 
Kent Naterman, Räddningschef 
 
Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2021-03-29, § 38 och gäller 
från dess att beslutet vinner laga kraft. 
 
Reservation 
Roger Nielsen (M) meddelar att Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig 
skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se protokollsbilagor i 
slutet av protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
Kansliavdelningen 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

Kf § 174 
 
Motion (M, L, KD) Strategisk lokalförsörjningsplan 2019–2025  
Dnr KSFD 2019/135 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) inkom den 29 april 2019 med en motion 
Strategisk lokalförsörjningsplan 2019–2025. 
Motionärerna yrkar på att en strategisk lokalförsörjningsplan ska tas fram 
för Åstorps kommun, senast till kommunfullmäktiges sammanträde i 
november 2019. Vidare yrkar de på att planen ska uppdateras en gång per år 
och att den ska redovisas till kommunstyrelsen en gång per halvår.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-09-27 § 160 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 170 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 186 
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-06-23 
Motion (M, L, KD) Strategisk lokalförsörjningsplan, 29 april 2019 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2019-04-29 § 73 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08 § 243 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen 
anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionens andra och tredje att-sats. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande mot Roger Nielsens (M) 
yrkande under proposition och finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande 
bifalles. 
 
Jan Karlsson (M) begär votering. 
 
Voteringsordning - § 174 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning, den som önskar 
att bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande röstar ”Ja” och den som önskar att 
bifalla Roger Nielsens (M) yrkande röstar ”Nej”. 
 
Votering - § 174 
Då voteringen utfaller med 17 ”Ja” röster och 10 ”Nej” röster beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

 
Kf § 174 , forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Reservation 
Martin Sjöström (M) och Joakim Sandberg (M) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 
 
Jan Hennicks (-) reserverar sig mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 
 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

Kf § 175 
 
Motion (M, L, KD) - Utreda att investera i solcellspaneler 
Dnr KSFD 2019/277 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) har 
inkommit med en motion för Åstorpsalliansen om framtagande och 
presentation av en översikt av samtliga de förbund, samverkan etc. som 
Åstorps kommun deltar i. 
Motionen har följande yrkanden: 

• Utreda att anlägga solcellspaneler på taken på kommunens befintliga 
byggnader, vad skulle denna investering kosta och utreda om 
möjligheterna till statligt stöd. 

• Utreda att anlägga solcellspaneler på taken på kommunens 
nybyggnationer, vad skulle denna investering kosta och utreda om 
möjligheterna till statligt stöd. 

• Ställa krav redan i detaljplaner – att för kommande byggnationer, 
redan från början ställa krav på hållbara energikällor såsom 
solcellspaneler. 

• Utvärdera ev solpanelsparker på egen kommunal mark. 
• Svar på motionen redovisas i KF senast maj 2020 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-10-06 § 186 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 205 
Motion från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström 
(KD) 
Motionssvar från Mikael Fors, VD BFAB 2021-08-28 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2019-09-30 § 144 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att:  
anse motionen besvarad med hänvisning till motionssvar från Mikael Fors, 
VD BFAB. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande mot Roger Nielsens (M) 
yrkande under proposition och finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande 
bifalles. 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

Kf § 175, forts. 
 
Martin Sjöström (M) begär votering. 
 
Voteringsordning - § 175 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning, den som önskar 
att bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande röstar ”Ja” och den som önskar att 
bifalla Roger Nielsens (M) yrkande röstar ”Nej”. 
 
Votering - § 175 
Då voteringen utfaller med 17 ”Ja” röster och 10 ”Nej” röster beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till motionssvar från Mikael Fors, VD BFAB. 
 
Reservation 
Martin Sjöström (M) och Joakim Sandberg (M) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 
 
Jan Hennicks (-) reserverar sig mot beslutet. 
 
Expedieras 
Akten 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

Kf § 176 
 
Eventuella nyinkomna motioner  
 
Motion (M, L, KD) från Åstorpsalliansen - Cykelväg över Söderåsen 
samt cykelplan för Åstorps kommun (inklusive cykelväg till Hyllinge) 
Dnr KSFD 2021/203 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) har 
för Åstorpsalliansen inkommit med en motion med följande att-satser: 

• En cykelplan för Åstorps kommun fortsatt tas fram och redovisas på 
KF under 2022. 

• Förslag på utformning och vad en cykelväg över Söderåsen (Vrams 
Gunnarstorpsvägen fokus längs med ”Tingvallaskogen”) skulle kosta 
samt hur och när det skulle kunna genomföras. 

• Fortsatt ta fram förslag på utformning, vad en ”komplett” cykelväg 
till Hyllinge skulle kosta samt hur och när den skulle kunna 
genomföras. 

• Fortsatt ta fram förslag på utformning och vad en cykelväg till 
Hyllinge, som byggs i etapper skulle kosta samt hur och när den 
skulle kunna genomföras. 

• Kritiskt kartlägga var det finns kritiska cykelövergångar i kommunen 
som bör åtgärdas. 

• Kraftansamla för att ansöka om bidrag från Trafikverket, 
Tillväxtverket, utveckla landsbygden, SIDA – hållbarhet mm. 

• Utrymme skapas i närmast kommande budgetberedning för 
cykelvägar så att vi kan genomföra utbyggnaden av cykelvägar 

Beslutsunderlag 
Motion från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström 
(KD).   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Expedieras: 
Akten 
Kansliavdelningen 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

Kf § 177 
 
Motion (M, L, KD) från Åstorpsalliansen – Trafiksäkerheten i Åstorps 
kommun 
Dnr KSFD 2021/204 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) har 
för Åstorpsalliansen inkommit med en motion med följande att-satser: 

• En handlingsplan med konkreta åtgärder för att förbättra 
tillgängligheten och trafiksäkerheten tas fram och presenteras för 
KS, om det ska vara vägbulor, inplanerade trafikkontroller från 
polisen eller annat får tjänstemännen utreda/föreslå. I denna ska även 
ingå trafiksituationen i centrum vad gäller tex parkeringarna. 

• Ta fram en finansiering för de framtagna förslagen, för att ha 
möjlighet ta med dessa in i efterföljande budgetberedning. 

• De konkreta åtgärderna ska följas upp i ansvarig nämnd.  
• En kommunikationsplan tas fram där Åstorps kommun via 

hemsidan/Facebooksidan förmedlar de åtgärder som görs för att 
förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och Hans Sundström 
(KD).   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen skickas till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

Kf § 178 
 
Anmälningar/delgivningar 

- Beslut från Länsstyrelsen 2021-09-10 att utse ny ersättare för 
Liberalerna – Bodil Axelsson (L) utses till ersättare i 
kommunfullmäktige, dnr KSFD 2021/11 

- Granskning från kommunrevisionen ställd till socialnämnden – 
Granskning av tillfällig personal inom hemvården, dnr KSFD 
2021/191 

- Granskning från kommunrevisionen ställd till socialnämnden och 
kommunstyrelsen – Granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen, dnr KSFD 2021/192 

- Redovisning av ej verkställda motioner och medborgarförslag 
- Redovisning av ej verkställda beslut SoL och LSS från 

Socialnämnden, kvartal 2 2021 
- Delårsrapport Söderåsens samordningsförbund, 2021-01-01 – 

2021-08-31, dnr KSFD 2021/231 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att notera anmälningarna till protokollet. 
 
Expedieras: 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 

PROTOKOLLSBILAGOR 
1. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 167 
2. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 171 
3. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 173 

 
 
 



 
 

Åstorpsalliansen 
Reservation  
2021-10-25 

§ 167 Åstorps kommun och koncern - Budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2024  

Åstorpsalliansen har under många år i opposition drivit frågor för att förbättra 
välfärden för invånarna i Åstorps kommun. De styrande försöker febrilt att få till 
byggnationer och att öka känslan av trygghet för de boende i kommunen, tyvärr lyckas 
de inte i någon större utsträckning.  
Efter många års påtryckningar från oss kommer dock äntligen en del satsningar, 
många av dessa är sådana som vi talat om länge. Tänk om vi hade gjort en del av detta 
innan vi hamnade så långt ner i alla trygghetsmätningar.  
Det finns för många tillfälliga moduler istället för riktiga förskolor och skolor i 
kommunen, invånarna känner större otrygghet och företagen i kommunen upplever att 
brottsligheten är ett problem och att då stillatigande sitta och se på hur pengarna gång 
på annan används fel går inte, därför lägger vi en egen budget i Åstorpsalliansen 
namn. 
 
Vi behöver få ett styre som har ett helt annat driv än nuvarande, ett styre som verkar 
för framåtanda och ”go” inom kommunen, något som just nu inte finns. Det behövs en 
ledning som ser till att kommunens pengar används till rätt saker och följer upp om så 
inte görs, som inte köper ut personal till dyra pengar, utan istället ställer krav och ser 
till att uppföljning sker. I mycket stor utsträckning handlar det om behov av ett 
utvecklat ledarskap som uppmanar till delaktighet och kvalitet, något som för 
närvarande inte finns från de styrande.  
 
 
 
 
 
 
 
Då vårt eget yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet. 
 
 
Kommunstyrelsen 2021-10-25. 
 
 
Roger Nielsen (M)  Bodil Hellberg(L) Nils-Göran Nilsson (KD) 
 
 



 
 

Åstorpsalliansen 
Reservation 

§ 171 – Expropriering av Norra Vallgatan  

Detta är ett ärende som har varit pågående i ca 15 år och det är sedan länge dags 
att komma till avslut. Styret har velat täcka över giftdeponin med hänvisning till att 
detta är salt. Åstorpalliansen hävdar att detta är gifter. I HD 5/9 2021 kunde vi läsa att 
deponin orsakar fiskdöd i Humlebäcken, att håret ramlar av armarna om man kör ner 
armen i ”saltet”. Vi talar om natriumsulfat, myrsyra och slaggprodukter som kan 
innehålla diverse olika saker.  
 
Alliansen yrkade i KF bland annat på expropriering samt begära anbud för sanering 
alternativt bortforsling. Styrets förslag vann, men blev överklagat och ärendet måste 
tas om.  
 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) yrkar bifall till delar av arbetsutskottets tidigare förslag till 
beslut kring denna fastighet vilket innebär: 
 

1. Bifall att Åstorps kommun ska ansöka om exproprieringstillstånd för 
fastigheten Åstorp 113:154. 

 
Samt tilläggsyrkande var för sig: 
 
Tilläggsyrkande 1 att:  

1. Med tanke på demokrati och öppenhet, samt att ge medborgarna möjlighet att 
ställa frågor kring artikeln i HD 5/9, arrangeras en medborgardialog av 
kommunen, politiker och tjänstemän. 
 

Tilläggsyrkande 2 
2. Ta fram två̊ jämförbara anbud som lämnats av entreprenadföretag för det som 

kallas för alternativ 1 i tjänsteskrivelsen och alternativ bortforsling (exklusive 
jordmassorna från Frode Laursen och den gamla soptippen) 

 
 
För Åstorpsalliansen i KS 21-10-25 

Roger Nielsen (M) Bodil Hellberg (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 



 
 

Åstorpsalliansen 
Reservation  

§173 – Firmatecknare för Åstorps kommun  
Bakgrunden till Åstorpsalliansens yrkande hämtas i den otydlighet som styret (S) har 
gällande vilka sidoverksamheter som är förenlig med en anställds tjänst inom Åstorps 
Kommun. 
Genom att lägga bedömningen på den anställdes chef samt att det yttersta beslutet 
skall avgöras av kommunchef får anses vara otydligt för anställda i Åstorps Kommun. 
För att en säker och rättvis bedömning görs i varje enskilt fall borde tydliga riktlinjer 
ha krävts av sittande styre (S).  
Med anledning av denna otydlighet har frågan aktualiserats då tre högre tjänstemän 
inom kommunen har bildat ett aktiebolag vars verksamhet enligt bolagsordningen är 
”-Aktiebolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, förvalta, förädla och 
avyttra fastigheter i företrädesvis Öresundsregionen samt att bedriva därmed förenlig 
verksamhet. Styrelsen har sitt säte i Åstorps kommun”. 
Två av dessa tjänstemän är även föreslagna som firmatecknare enligt yrkande från 
KSO Ronny Sandberg Ks § 169 2021-09-15. 
 
Åstorpsalliansen yrkar därför att dessa två tjänstemän inte ingår som firmatecknare 
för Åstorps kommun intill dess att en oberoende utredning görs, som fastställer eller 
avslår att sidoverksamheten är förenlig med deras tjänst i Åstorps Kommun. 
 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) yrkar att: 
 
Att firmatecknare för Åstorp Kommun är följande: 
 
Förtroendevalda 
Ronny Sandberg (S) ordförande i kommunstyrelsen 
Richard Ridwall (S) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen 
Roger Nielsen (M) 2:e vice ordförande kommunstyrelsen 
 
Tjänstemän 
Jonas Jönsson, kommunchef 
Anna Falkenstam, ekonomichef 
 
Nedanstående personer kan endast teckna firman i förening med ovanstående 
personer: 
Annika Hoppe, förvaltningschef bildningsförvaltningen 
Camilla Eriksson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Felicia Mellgren Sandqvist, förvaltningschef för socialförvaltningen 
Karolina Håkansson, HR-chef 
Kent Naterman, räddningschef 
 



 
 

Åstorpsalliansen 
 
 
 
Beslutet ersätter kommunfullmäktige beslut 2021 – 03 - 29, § 38 och gäller från dess 
att beslutet vinner laga kraft. 
 
Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet. 
 
För Åstorpsalliansen i KF 21-10-25 

Roger Nielsen (M) Bodil Hellberg (L) Nils-Göran Nilsson (KD) 
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