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Åstorpsalliansen 
 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg  
 
– Skjutning i närheten av Idrottsgatan och Ormastorpsgatan 
 

 

Helsingborgs Dagblad rapporterar under onsdagskvällen den 25 augusti om en skjutning, 
som ska ha ägt rum i närheten av Idrottsgatan och Ormastorpsgatan i Åstorps kommun. 
Självklart ska polisen få arbeta ostört innan vi drar några slutsatser. 

Vi kan dock aldrig acceptera att denna typ av händelse inträffar någonstans i Åstorps 
kommun. Vad gör vi i kommunen för att proaktivt arbeta för att minimera denna typ av helt 
oacceptabla, fruktansvärda händelse och hur kommer vi att följa upp det? 

 

 

För Åstorpsalliansen i kommunfullmäktige 30 augusti 2021 

Roger Nielsen (M) 

 

 

 



                                         

Åstorpsalliansen 
Åstorps kommunfullmäktige  

Interpellation 
 
Hur ser styret på Prästamarken idag och hur kommer ni att agera utefter tidigare politiska 
beslut gällande bostadsbyggande och förskola?  
   
De arkeologiska utgrävningarna på Prästamarken har nu pågått under en tid och en 
redovisning har inkommit till kommunen. Beslutet om att bygga villor och förskola på 
Prästamarken fattades i total enighet redan 2012 genom antagen Översiktsplan. 
Jordbruksmarken köptes in 2017 på våren och beslut om detaljplaneläggning kom strax 
därefter. Den 4 oktober 2017 beslutade Kommunstyrelsen om planbesked för Kvidinge 
nordväst, markområdet mellan Kvidinge station och naturreservat Prästamarken.   

Sedan en tid tillbaka pågår arbetet med detaljplan på området mellan Kvidinge station och 
Prästmarken naturreservat, där planen är att utöver bostäder inrätta en ny förskola.  Utifrån 
beslut i Kommunstyrelsens internbudget 2019 och 2020 initierades nödvändig planläggning 
och VA-utredning för Prästamarken. Vi efterlyser besked kring process, ärendegång och 
tidsplan för område prästmarken.   

Därav våra frågor till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S):   
 
1. Vilka ställningstagande tar kommunen nu efter redovisningarna om arkeologiska 
utgrävningar? I vilken politisk instans tas dessa ställningstagande?  
 
2. Prästmarken har införskaffats men arrenderas idag ut. Hur ser strategin ut framöver 
angående den arrenderade marken?  
 
3. Alliansen har i KSF-budget fått igenom följande punkter:  

● Att nödvändig planläggning, va-utredning genomförs för att få till stånd 
bostadsbyggande och en förskola etableras på platsen.   

● Att även redovisa till KS vilka ytterligare resurser som krävs för att få fram en 
samrådshandling första kvartalet 2020.  

Dock har besluten inte blivit redovisade och verkställda trots att det har vunnit laga kraft.     
Av vilken anledning tar inte kommunstyrelsen fram någon redovisning och därmed verkställer 
kommunstyrelsens beslut? 
 



4. Väckt ärende i frågan om Prästmarken - detaljplan Prästamarken, Kvidinge.  
Vi yrkade där att ge kommunchefen i uppdrag att redovisa följande:  

● Att säkerställa så att plankontoret har ekonomiska medel för att arbeta vidare med 
planarbetet på Prästamarken under våren (från april-maj) och under 2021 utan att dess 
verksamhet visar en negativ avvikelse utifrån befintlig budgetram.  

● Att redovisa till KS vilka eventuella ytterligare resurser som krävs för att en 
samrådshandling skall vara klar under 2021.  

● Att redovisa uppdraget till KS den 5 maj 2021. Inlämnat från Åstorpsalliansen i 
KSAU 2021-04-21.  

Varför har det här väckt ärendet inte behandlats i kommunstyrelsen?   

5. Vi från Åstorpsalliansen har föreslagit följande: 

● Att bryta ut de områden där det inte förekommer några arkeologiska 
förundersökningar och påbörja planlägga området för bostäder/villatomter.  

● Att påbörja planarbete för en ny förskola på området närmare kyrkan, där det idag inte 
förekommer några arkeologiska förundersökningar.  

Hur ställer sig de styrande till vårt förslag idag? Hur motiverar ni att inte gå vidare med att 
undersöka möjligheten för en ny förskola på Prästamarken?   

7. Hur ser det styrande på att genomföra en dialog med medborgare och andra intresserade 
kring utbyggnaden på Prästamarken och etableringen kring en ny förskola?  

 

Åstorp 2021-08-23  

För Åstorpsalliansen  

Åsa Holmén (L) Wiveca Andreasson (M) Hans Sundström (KD) 
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Svar på interpellationen "Hur ser styret på Prästamarken idag
och hur kommer ni att agera utefter tidigare politiska beslut
gällande bostadsbyggande och förskola"

Ställd av Åsa Holmen (L) Wiveca Andreasson (M) Hans Sundström (KD)

Från styrets sida gäller fortfarande att planlägga marken för bostäder och att
möjliggöra en utbyggnad av barnomsorg. När det gäller detaljplanearbetet är
detta pausat i avvaktan på den arkeologiska utredningen av området.

Svar fråga l. Från kommunledningen sida kommer vi att ta upp en dialog med
länsstyrelsen om hur vi kan gå vidare. Resultatet av detta kommer att redovisas
for kommunstyrelsen och ev justering av strategin för området.

Fråga 2. Vi fortsätter att an-endera ut marken tills vi kan påbörja exploatering av
marken.

Fråga 3. Planläggningen är pausad i avvaktan på den arkeologiska utredningen.
När det gäller VA-utredningen så hänger denna fråga ihop med arkeologin men
även med en ev överföringsledning från Kvidinge reningsverk till Nyvångs
reningsverk.

Fråga 4. Jag kan inte svara på varför ärendet inte redovisats, men planarbetet har
pausats på gmnd av arkeologin. När det gäller ekonomin för planarbetet så har
Tekniska kontoret betalat Samhällsbyggnadskontoret för detaljplanearbetet.

Fråga 5. Se svar fråga l.

Fråga 7 ? Detta kommer att ske i samband med planarbetet.

KS-Ordföranäe



                                         

Åstorpsalliansen 
Åstorps kommunfullmäktige 

Interpellation 
 
VA- och bredbandsstrategi  på landsbygden - hur efterlevs arbetet?  
 
Under maj månad kom NSVA ut med ett brev till fastighetsägare på område Västra Broby 
och det meddelade då att de kommer att göra en översyn av utbyggnadsplanerna för 
kommunalt VA i området. Strategin för kommunalt vatten och avlopp antogs 2011 och 
revidering och antagande av olika verksamhetsområde har skett efter det.  
 
Därav våra frågor till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S):  
 
1. Vad vill NSVA och Åstorps kommun förmedla med det här brevet till fastighetsägare i 
Västra Broby? 
 
2. Hur långt har NSVA:s översyn kommit och vad är syftet med den?  
 
3. Hur ser tidsplanen ut för VA- projektet i Västra Broby och hur ser den ut på andra område 
i kommunen som är föremål för kommunalt avlopp?  
 
4. Hur många fastighetsägare har inte kopplat in sig på det kommunal avloppet på områdena 
Kärreberga, Maglaby och Högalid? Hur ser tidsplanen ut och när i tid utgår vite?  
 
5. Hur många fastigheter har nu fiber på landsbygden och hur ser planen ut framöver för att 
uppnå en högre procentandel av fiberanlutning än 10% procent på landsbygden?  
 
6. Inom vattenskyddsområde i Kvidinge Maglaby/Högalid så har minireningsverk inrättats. 
Vad säger kommunens direktiv angående minireningsverk? Har vi minireningsverk inom 
området som är förenliga med gällande direktiv?   
 
 
Åstorp 2021-08-23 
För Åstorpsalliansen 
Åsa Holmén (L) Roger Nielsen (M) Hans Sundström (KD)  
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