
Till kommunfullmäktige 

Åstorp 

Undertecknad har nyligen valts till ledamot av Bygg och Miljö 

nämnden och även till dess v. ordförande. 

Då jag missbedömt den tidsåtgång, som åtgår för att sköta uppdragen, 

avsäger jag mig dessa uppdrag. 

Åstorp 2020-08-20 

/Bengt Persson/ 
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Åstorpsalliansen 

Åstorps kommun 

Kommunfullmäktige 2020-08-31 

Fråga - till kommunstyrelsens ordförande, Ronny Sandberg (S)  

”Åstorp är porten till Söderåsen med storslagen natur, äventyr och stillhet.”, så börjar första 

meningen i Vision 2030 för Åstorps kommun, som är på KF:s dagordning måndag den 31 augusti. 

Detta påminner oss om vikten om att Söderåsens port också är representativt för Åstorps kommun. 

För ett par år sedan avsattes 900 000 kr till bl a parkeringen vid Tingvalla.  

Detta föranleder oss till följande fråga: 

Vad har Åstorps kommun fått för dessa 900 000 kr och vad är storleken på den eventuella årliga 

driftskostnaden som krävs? 

 

Åstorp 2020-08-27 

För Åstorpsalliansen genom oppositionsråd Roger Nielsen (M)  

• I. 
L1beralerna 
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Åstorpsalliansen 

Åstorps kommun 

Kommunfullmäktige 2020-08-31 

Fråga - till kommunstyrelsens ordförande, Ronny Sandberg (S)  

Vi arbetar just nu med en ny styr- och ledningsmodell för Åstorps kommun. Denna beskriver att vi 

ska tillämpa tillitsbaserad styrning. Naturligtvis är det rätt att vi ska ha förtroende för våra anställda 

och lita på att de alltid vill göra det bästa för Åstorps kommun. Om det skulle visa sig att någon inte 

gör det, måste arbetsgivaren agera, vilket vi förutsätter att även Åstorps kommun gör.  

Därför blir vi mycket oroade när vi nås av nyheter som antyder att så inte verkar vara fallet.  

 

Fråga: 

-  Råder det ett långtgående systemfel på Tekniska Kontoret/förrådet, vilket lett till inlämnad 

polisanmälan och vilka åtgärder har kommunen för avsikt att vidta i frågan?  

Åstorp 2020-08-27 

För Åstorpsalliansen genom oppositionsråd Roger Nielsen (M)  

• I. 
L1beralerna 
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Svar på interpellation ställd av Peter Lindberg (SD) till socialnämndens ordförande 

 

Peter Lindberg (SD) har inkommit med en interpellation ställd till socialnämndens ordförande. 
Sverigedemokraterna önskar att få svar på följande frågor: 

1) Tillhandahåller socialnämnden villor/radhus till personer i Hyllinge som uppbär 
försörjningsstöd och i så fall hur många? 

2) Hur många lägenheter i Hyllinge i dagsläget betalar socialnämnden hyra till? 
3) Stämmer det att socialnämnden betalar hyror upp till 10 000 kr och därutöver? 
4) Hur har utvecklingen av försörjningsstöd sett ut i Hyllinge de två senaste åren? 

 

Jag har besvarat frågorna enligt nedan: 

Socialnämndens verksamhet styrs till stor del av socialtjänstlagen (SoL). Enligt 3 kap 2 § SoL ska 
socialnämnden ”främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning”.  

Socialnämnden har ingen juridisk skyldighet att generellt förmedla bostäder till kommuninvånare, 
men när det gäller vissa grupper har kommunen ett särskilt ansvar för att tillhandahålla boenden. Det 
gäller vissa äldre personer, personer med funktionsnedsättning och vissa nyanlända som har fått 
uppehållstillstånd. Enligt rättspraxis måste socialnämnden även erbjuda en stadigvarande 
bostadslösning till personer som är bostadslösa och som har mycket svårt att ordna en bostad på 
egen hand. 

1. Kommunen hyr två lägenheter (del av hus) i Hyllinge, varav den ena tillhör socialnämnden. 
Denna lägenhet hyrs ut i andra hand.  
 

2. Socialnämnden hyr således en lägenhet med en hyra på ca 3 200kr som därefter hyrs ut i 
andra hand till klient med boendebeslut. 

 
3. Personer som uppbär ekonomiskt bistånd kan få sin hyra betald enligt den schablon kring 

högsta godtagbara hyra som socialnämnden beslutat om 2016. Schablonen har tagits fram 
efter riktlinjer av konsumentverket. För en familj med två vuxna och fyra barn hamnar den 
högsta godtagbara hyran på 10.130 kr samt 1200 kr per ytterligare barn i hushållet. Det kan 
finnas hushåll i Hyllinge som uppbär försörjningsstöd och där hyran ligger på högsta 
godtagbara hyra utifrån bostad och familjekonstellationer. För att svara säkert på frågan 
behöver socialförvaltningen granska alla akter manuellt, vilket kräver en stor arbetsinsats och 
dessutom skyddas uppgifterna av sekretess. 
 

4. I nuvarande verksamhetssystem går det inte att sortera insats efter bostadsområde. Det går 
därför inte att ta fram efterfrågad statistik kring utvecklingen för Hyllinge de senaste två 
åren. 
 

 
Isabella Dzanko (S) 
Ordförande i socialnämnden 
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Åstorpsalliansen 

 

 

Interpellation ställd till Ronny Sandberg 

Åstorpsalliansen lämnade in en motion som godkändes av Kommunfullmäktige 2019-01-29. 

Motionen bifölls av Kommunfullmäktige 2019-09-30 enligt § 136. Förutom otillåten parkering på 

cykelbanan längs Västergatan innehöll motionen ett uppdrag att utreda en ny passage i Västra 

Industriområdet över/under järnvägen väster om järnvägsviadukten, förslagsvis i en förlängning av Ji-

Te-gatan.  

Den styrande minoriteten ville anse motionen besvarad och hänvisade till den trafikutredning av 

Sweco avseende Broby 50:2 som tillräcklig för att avlasta Västergatan.  

Vi i Åstorpsalliansen undrar vad som sker med den bifallna motionen. Det är nu ett och ett halvt år 

sedan motionen bifölls. Därför undrar vi: 

1. Tycker ni som styr att den gjorda trafikutredningen för Broby 50:2 är tillräcklig? Motionen 

bifölls, då förväntar vi oss att även att-satsen om utredning av ny järnvägspassage blir 

verkställd . 

2. Har det hittills skett något för att utreda möjligheterna att göra en ny järnvägspassage väster 

om den befintliga järnvägsviadukten?    

 

 

För Åstorpsalliansen, augusti 2020 

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

• ■ 
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Svar på interpellation ställd till Ronny Sandberg av 
Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Hans Sundström (KD) 

Interpellanterna undrar vad som sker med den bifallna motionen och jag ska 
försöka att besvara vad som gjorts. 

Trafikutredningen är en bra utredning men den sammanfattar dagens 
trafiksituation och hur den påverkas av en framtida utbyggnad framförallt av 
detaljplaneområdet Broby 50:2 

På frågan om det skett någon utredning av en ny jämvägspassage väster om 
nuvarande viadukt, så har följande gjorts. Vid kontakter med Trafikverket i 
samband med andra järnvägsfrågor har en dialog genomförts kring en möjlig ny 
jämvägspassage. Trafikverket har även lämnat en grovt uppskattad prisuppgift 
vad kostnaden skulle bli. Priset uppskattas till ca 80 miljoner per järnväg och då 
det handlar om två järnvägar skulle kostnaden hamna på ca 160 miljoner. 
Sedan återstår frågan om nyttan med en sådan järnvägspassage är värd denna 
kostnad. 


	Avsägelse från Bengt Persson (C).pdf
	Kallelse Kommunfullmäktige 2020-08-31 - komplettering.pdf
	Avsägelse från Bengt Persson (C).pdf
	Kallelse Kommunfullmäktige 2020-08-31 - komplettering.pdf
	Enkel fråga från Roger Nielsen till kommunstyrelsens ordförande om Söderåsporten.pdf
	Enkel fråga från Roger Nielsen till kommunstyrelsens ordförande om systemfel på Tekniska kontoret-förrådet.pdf
	Svar på interpellation från socialnämndens ordförande.pdf
	Interpellation till kommunstyrelsens ordförande avseende motion om trafik.pdf
	Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande.pdf





