
 
 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2021-09-27 
Datum för anslagets uppsättande 2021-09-29 
Datum för anslagets nedtagande 2021-10-21 
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Underskrift Linda Tholén 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 – 22.52 
Ajournering 20.08-20.19, 22.23-22.37 

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Linda Tholén, 

nämndsekreterare §§ 142-
163 
Merih Özbalci, kanslichef 
§§ 142-163 
Raquel Zuniga Saenz, 
nämndsekreterare §§ 142-
155 
 

Jonas Jönsson, kommunchef §§ 142-
163 
Anna Falkenstam, ekonomichef §§ 
142-153 
Monica Backe, revisionens ordförande 
§§ 142-163 
Annika Hoppe, förvaltningschef 
bildningsförvaltningen §§ 142-144 
 
 

Utses att justera Mikael Mårtensson (S) Rolf Lundqvist (SD) 
Plats och tid Stationshuset onsdag den 29 september 2021 klockan 16:00 

      
      
     

Sekreterare Linda Tholén, §§ 142-163 
   

 
 
   

     
Ordförande Bitten Mårtensson (S)   

   
      

      
Justerande Mikael Mårtensson (S) Rolf Lundqvist (SD) 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 

 
Paragraf Ärende 
Kf § 142  Godkännande av kallelse 
Kf § 143  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 144  Information om bildningsförvaltningens verksamhet 
Kf § 145  Eventuella avsägelser/val 
Val till ordförande i kultur och fritidsnämnden 
Kf § 146  Val till vice ordförande i kultur och fritidsnämnden 
Kf § 147  Val till vice ordförande i bildningsnämnden 
Kf § 148  Val till ledamot i bildningsnämnden 
Kf § 149  Val till ersättare i bildningsnämnden 
Kf § 150  Val till ledamot i kultur och fritidsnämnden 
Kf § 151  Eventuella nyinkomna interpellationer 
Interpellation från Åsa Holmén (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström 

(KD) ställd till kommunstyrelsens ordförande – VA- och 
bredbandsstrategi på landsbygden - hur efterlevs arbetet? 

Kf § 152  Interpellation från Åsa Holmén (L), Roger Nielsen (M) och Hans 
Sundström (KD) ställd till kommunstyrelsens ordförande – Våra 
äldres behov måste komma i fokus på ett bättre vis 

Kf § 153  Delårsrapport Åstorps kommun och kommunkoncern 
Kf § 154  Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5, 10 och 28 
Kf § 155  Beställning av ny skola och förskola Haganäs 
Kf § 156  Beställning av ny förskola i Kvidinge 
Kf § 157  Expropriering av fastigheten 113:154 
Kf § 158  Valkrets och distrikt för Åstorps kommun 
Kf § 159  Firmatecknare för Åstorp kommun 
Kf § 160  Motion (M, L, KD) Strategisk lokalförsörjningsplan 2019–2025 
Kf § 161  Eventuella nyinkomna motioner 
Motion (M, L, KD) från Åstorpsalliansen - Cykelväg över Söderåsen samt 

cykelplan för Åstorps kommun (inklusive cykelväg till Hyllinge) 
Kf § 162  Motion (M, L, KD) från Åstorpsalliansen – Trafiksäkerheten i 

Åstorps kommun 
Kf § 163  Anmälningar/delgivningar 
PROTOKOLLSBILAGOR 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 

 

 N
är

va
ro

 

§ 153 § 155 - A 

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)  X  X   X  
Annica Vink (C)  X X   X   
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)  ---       
Martin Sjöström (M) X  X   X  
Ioana Cimpoeru (S)  X X   X   
Richard Mattson (SD) X   X   X 
Joakim Sandberg (M) ej §§ 154-156  X  X     
Menaid Nocic (S)  ---       
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)  X   X   X 
Gun Friberg (S)  ---       
Marcus Möller (SD)  ---       
Dafina Lugici (S)  ---       
Anna-Lena Olsson (SD)  X   X   X 
Anton Holmberg (SD)  ---       
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf. ---       
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf. X X   X   
Bitten Mårtensson (S) ordf.  X X   X   
  13 11 7 13 10 8 

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  
och ersättare samt omröstningsbilaga 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

§ 153 § 155 - A 

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist, tjg X  X   X  
Ulf Söderström, tjg §§ 154-156 X     X  
Fredrik Karlsson ---       
        
(C)        
Ebba Kroon ---       
Bertil Wemmert ---       
        
(L)        
Monica Glans  X       
Bodil Axelsson ---       
        
(KD)        
Barbro Nielsen ---       
Nils-Göran Nilsson  X       
        
(S)        
Mikael Mårtensson, tjg X X   X   
Linda-Marie Camper ---       
Florian Bobocea, tjg X X   X   
Kerstin Andersson, tjg X X   X   
Richard Ridwall X       
        
(V)        
Gunilla Pellinen ---       
Sven Ohlsson  X       
        
(SD)        
Tony Wiklander ---       
Harri Rosqvist, tjg X   X   X 
Conny Prisell, tjg X  X    X 
Hampus Servin, tjg X   X   X 
Tony Ek ---       
  13 11 7 13 10 8 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 

 N
är

va
ro

 

§ 155 - B § 155 - C 

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)  X  X   X  
Annica Vink (C)  X X   X   
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)  ---       
Martin Sjöström (M) X  X   X  
Ioana Cimpoeru (S)  X X   X   
Richard Mattson (SD) X   X   X 
Joakim Sandberg (M) ej §§ 154-156  X       
Menaid Nocic (S)  ---       
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)  X   X   X 
Gun Friberg (S)  ---       
Marcus Möller (SD)  ---       
Dafina Lugici (S)  ---       
Anna-Lena Olsson (SD)  X   X   X 
Anton Holmberg (SD) ---       
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf. ---       
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf. X X   X   
Bitten Mårtensson (S) ordf.  X X   X   
  13 10 8 13 10 8 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

§ 155 - B § 155 - C 

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist, tjg X  X   X  
Ulf Söderström, tjg §§ 154-156 X  X   X  
Fredrik Karlsson ---       
        
(C)        
Ebba Kroon ---       
Bertil Wemmert ---       
        
(L)        
Monica Glans  X       
Bodil Axelsson ---       
        
(KD)        
Barbro Nielsen ---       
Nils-Göran Nilsson  X       
        
(S)        
Mikael Mårtensson, tjg X X   X   
Linda-Marie Camper ---       
Florian Bobocea, tjg X X   X   
Kerstin Andersson, tjg X X   X   
Richard Ridwall X       
        
(V)        
Gunilla Pellinen ---       
Sven Ohlsson  X       
        
(SD)        
Tony Wiklander ---       
Harri Rosqvist, tjg X   X   X 
Conny Prisell, tjg X   X   X 
Hampus Servin, tjg X   X   X 
Tony Ek ---       
  13 10 8 13 10 8 



Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

7(36) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 

Kf § 142 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
16 september 2021 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit 
infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 17 
september 2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kungörelsen godkännes.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 

Kf § 143 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att: 

• Under eventuella avsägelser/val läggs följande ärende till: 
- Val av ordförande i kultur – och fritidsnämnden 
- Val av vice ordförande i kultur – och fritidsnämnden 
- Val av vice ordförande i bildningsnämnden 

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

till: 
- Interpellation (M, L, KD) - VA- och bredbandsstrategi på 

landsbygden - hur efterlevs arbetet? 
- Interpellation (M, L, KD) - Våra äldres behov måste komma i 

fokus på ett bättre vis 
• 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 2021-09-27 

Kf § 144 
 
Information om bildningsförvaltningens verksamhet 
 
Sammanfattning 
Annika Hoppe, förvaltningschef bildningsförvaltningen, kommer till 
kommunfullmäktiges sammanträde och presenterar hur skolan har arbetat 
under pandemin, hur har distansundervisningen fungerat, antal 
niondeklassare som fick grundläggande behörighet till gymnasiet och om 
detta har förbättrats eller försämrats de senaste åren samt hur skolan arbetar 
med att motivera eleverna att studera.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att notera informationen. 
 
Expedieras 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 

Kf § 145 
 
Eventuella avsägelser/val 
 
Val till ordförande i kultur och fritidsnämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till posten ordförande i 
kultur och fritidsnämnden. Platsen har tidigare varit tillsatt av Centerpartiet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktiges valberedning 2021-09-23 § 2 
 
Yrkande 
Lucy Glinka (S) yrkar på att utse Linda-Marie Camper (S) till ordförande i 
kultur och fritidsnämnden från och med den 1 oktober 2021. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Lucy Glinkas (S) yrkande under proposition och finner 
att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Att utse Linda-Marie Camper (S) till ordförande i kultur och fritidsnämnden 
från och med den 1 oktober 2021. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
Vald ledamot 
Kultur – och fritidsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 

 
Kf § 146 
 
Val till vice ordförande i kultur och fritidsnämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till posten 1:e vice 
ordförande i kultur och fritidsnämnden. Platsen har tidigare varit tillsatt av 
Socialdemokraterna.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktiges valberedning 2021-09-23 § 3 
 
Yrkande 
Lucy Glinka (S) yrkar på att utse Sofia Hultberg (C) till 1:e vice ordförande 
i kultur och fritidsnämnden från och med den 1 oktober 2021. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Lucy Glinkas (S) yrkande under proposition och finner 
att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Att utse Sofia Hultberg (C) till 1:e vice ordförande i kultur och 
fritidsnämnden från och med den 1 oktober 2021. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
Vald ledamot 
Kultur – och fritidsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 

Kf § 147 
 
Val till vice ordförande i bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till posten 1:e vice 
ordförande i bildningsnämnden. Platsen har tidigare varit tillsatt av 
Socialdemokraterna.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunfullmäktiges valberedning 2021-09-23 § 4 
 
Yrkande 
Lucy Glinka (S) yrkar på att utse Gun Friberg (S) till 1:e vice ordförande i 
bildningsnämnden. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Att utse Gun Friberg (S) till 1:e vice ordförande i bildningsnämnden. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
Vald ledamot 
Bildningsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 

Kf § 148 
 
Val till ledamot i bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till posten som ledamot i 
bildningsnämnden. Platsen har tidigare varit tillsatt av Socialdemokraterna.  
 
Yrkande 
Lucy Glinka (S) yrkar på att utse Stefan Olofsson (S) till ledamot i 
bildningsnämnden. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Lucy Glinkas (S) yrkande under proposition och finner 
att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Att utse Stefan Olofsson (S) till ledamot i bildningsnämnden. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
Vald ledamot 
Bildningsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 

Kf § 149 
 
Val till ersättare i bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till posten som ersättare i 
bildningsnämnden. Platsen har tidigare varit tillsatt av Socialdemokraterna.  
 
Yrkande 
Lucy Glinka (S) yrkar på att utse Johan Strand (S) till ersättare i 
bildningsnämnden. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Lucy Glinkas (S) yrkande under proposition och finner 
att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Att utse Johan Strand (S) till ersättare i bildningsnämnden. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
Vald ersättare 
Bildningsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 

Kf § 150 
 
Val till ledamot i kultur och fritidsnämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till posten som ledamot i 
kultur och fritidsnämnden. Platsen har tidigare varit tillsatt av Centerpartiet.  
 
Yrkande 
Murat Özbalci (C) yrkar på att utse Ulf Liljankoski (C) till ledamot i kultur 
och fritidsnämnden. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Murat Özbalcis (C) yrkande under proposition och finner 
att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Att utse Ulf Liljankoski (C) till ledamot i kultur och fritidsnämnden. 
 
Expedieras:  
Akten 
HRSC 
Vald ledamot 
Kultur och fritidsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 151 
 
Eventuella nyinkomna interpellationer 
 
Interpellation från Åsa Holmén (L), Roger Nielsen (M) och Hans 
Sundström (KD) ställd till kommunstyrelsens ordförande – VA- och 
bredbandsstrategi på landsbygden - hur efterlevs arbetet? 
Dnr KSFD 2021/176 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström (KD), har 
inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
med följande frågor: 
 
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.  
 
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?   
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 151, forts. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellationssvar från Ronny Sandberg (S) 
Interpellation från Åsa Holmén (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström 
(KD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande 
Ronny Sandberg (S). 
 
Expedieras: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 152 
 
Interpellation från Åsa Holmén (L), Roger Nielsen (M) och Hans 
Sundström (KD) ställd till kommunstyrelsens ordförande – Våra äldres 
behov måste komma i fokus på ett bättre vis 
Dnr KSFD 2021/201 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström (KD), har 
inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
med följande frågor: 
 

1) På vilket sätt skapar Åstorps kommun en god boendemiljö och 
livskvalitet för de personer som en gång valt att bosätta sig på 
Rönnåsen respektive Punkthuset under förespegling att det är ett 
trygghetsboende? 
 

2) Hur ser planen ut för det beslutade trygghetsplatserna/boende. Står 
fullmäktige beslut fast och när sker i så fall beställningen?  
 

3) Hur ser tidsplan och budget ut för att återanställa trygghetsvärdinna 
på Rönnåsen? Och vad gäller för de som bor på Punkthuset när det 
gäller att kunna delta i aktiviteter och äta gemensamt? 

 
4) KPR*:s ledamöter lyfter behovet av en mer involverande dialog 

kring de äldres behov och hur trygghetsboende skall utformas samt 
behoven av aktiviteter för de äldre. Hur ser du på den kritiken? Hur 
ska vi göra för att öppna upp till en bättre dialog? 

 
5) Vad är status på motionen ”För en bättre vardag för äldre”, som 

Åstorpsalliansen lämnade in den 26 april i våras? Här finns en hel 
del idéer för att förbättra dialogen med äldre. 

 
Beslutsunderlag 
Interpellationssvar från Ronny Sandberg (S) 
Interpellation från Åsa Holmén (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström 
(KD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande 
Ronny Sandberg (S). 
 
Expedieras: Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 153 
 
Delårsrapport Åstorps kommun och kommunkoncern 
Dnr KSFD 2021/184 
 
Sammanfattning 
Föreligger delårsrapport per 2021-08-31 för Åstorps kommun och 
kommunkoncern. Delårsresultatet uppgår till 59,4 mkr för kommunen och 
70,0 för kommunkoncernen. Prognostiserat resultat för 2021 uppgår till 54,6 
mkr för kommunen och 59,2 mkr för kommunkoncernen. Förbrukningen av 
kommunens investeringsbudget under perioden uppgår till 34 procent (57,3 
mkr av budgeterade 168,5 mkr). Den prognostiserade genomförandegraden 
för investeringarna avseende 2021 uppgår till 73 procent (122,3 mkr) av 
investeringsbudgeten.  Bedömningen efter genomgång av fullmäktiges 
inriktningsmål och ekonomisk ställning är att Åstorps kommun och 
kommunkoncern har god ekonomisk hushållning under 2021.  
 
Anna Falkenstam, ekonomichef, redovisar delårsrapporten för 
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Monica Backe, revisionens 
ordförande redovisar revisionens granskningsrapport. 
 
Beslutsunderlag 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021-08-31 
Granskningsrapport - Åstorps kommuns delårsrapport 2021-08-31 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 159 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 211 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef, 2021-09-07 
Delårsrapport Åstorps kommun och kommunkoncern 2021 
Verksamhetsberättelse Åstorp delår 2021 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att Åstorps 
kommuns och kommunkoncerns delårsrapport 2021 godkänns och 
bedömningen efter genomgång av fullmäktiges inriktningsmål och 
ekonomisk ställning är att Åstorps kommun och kommunkoncern har god 
ekonomisk hushållning under 2021. 

Åsa Holmén (L) yrkar, för Åstorpsalliansen, på att säkerställa att en 
kommunövergripande sammanställning av den årliga uppföljningen av SAM 
genomförs. 
 
Ronny Sandberg (S) yrkar avslag på Åsa Holméns (L) yrkande. 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

 
Kf § 153, forts. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Mikael Mårtensson (S) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) tilläggsyrkande mot Ronny Sandbergs 
(S) avslagsyrkande, under proposition och finner att Åsa Holméns (L) 
yrkande avslås. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning - § 153 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. 
Den som önskar att avslå Åsa Holméns (L) tilläggsyrkande röstar Ja och den 
som önskar att bifalla tilläggsyrkandet röstar Nej. 
 
Votering - § 153 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 13 Ja-röster, 11 Nej-
röster och 7 som avstår i från att delta i omröstningen, vilket innebär att Åsa 
Holméns (L) tilläggsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se 
omröstningsbilaga (§ 153). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Åstorps kommuns och kommunkoncerns delårsrapport 2021 godkänns och 
bedömningen efter genomgång av fullmäktiges inriktningsmål och 
ekonomisk ställning är att Åstorps kommun och kommunkoncern har god 
ekonomisk hushållning under 2021. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig mot beslutet skriftligen till 
förmån för eget yrkande. Se protokollsbilagor i slutet av protokollet. 

Expedieras: 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 154 
 
Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5, 10 och 28 
Dnr KSFD 2021/75 
 
Sammanfattning 
Björnekulla Fastighets AB (BFAB) och AB Kvidingebyggden (KvB) har i 
enlighet med gällande ägardirektiv översänt en skrivelse med begärande om 
kommunfullmäktiges godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan 
28, Backsippan 5 och 10.  
 
Försäljningen är delvis en följd av att Åstorps kommun sagt upp gällande 
hyresavtal för boendet på Backsippan, fastighet Backsippan 28. Genom att 
även sälja intilliggande fastigheter är syftet att frigöra kapital för en direkt 
satsning på bostäder på Björnekulla Ås.  
Kommunstyrelseförvaltningen ser inte att behov föreligger av fastigheterna 
för kommunalt ändamål. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 
2021-05-31 och har därefter kompletterats med en skrivelse från bolaget. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 162 
Beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 183 
Komplettering till Kommunstyrelsen avseende försäljning av Backsippan 
Protokoll från kommunfullmäktige 2021-05-31 § 83 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 89 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 100 
Yttrande från Socialförvaltningen gällande Backsippan 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 § 88 
Skrivelse BFAB, försäljning av fastigheter daterad den 11 mars 2021 
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-03-19  
 
Jäv 
Joakim Sandberg (M) meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Ulf Söderström (M) tjänstgör i dennes ställe. 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna 
försäljning av Backsippan 5, 10, 28. 
 
Conny Prisell (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet. 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 154, forts. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar avslag på förslaget om en försäljning av Backsippan 
5,10 och 28. Vi ser i stället att KVB nyttjar fastighetsbeståndet till att 
omvandla det till traditionella lägenheter utifrån gällande ägardirektiv.   
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
 
Harri Rosqvist (SD) yrkar, för Sverigedemokraterna, bifall till Ronny 
Sandbergs (S) yrkande. 
 
Hans Sundström (KD) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Harri Rosqvist (SD) och Hans Sundström (KD) mot Åsa Holméns (L) 
yrkande, med bifallsyrkande från Roger Nielsen (M), under proposition och 
finner att kommunfullmäktige bifaller Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att godkänna försäljning av Backsippan 5, 10, 28. 
 
Reservation 
Moderaterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet skriftligen till 
förmån för eget yrkande. Se protokollsbilagor i slutet av protokollet. 

Expedieras: 
Akten 
BFAB 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 155 
 
Beställning av ny skola och förskola Haganäs 
Dnr KSFD 2021/159 
 
Sammanfattning 
Behov av en ny skola och förskola föreligger inom Haganäs. Den nya skolan 
planeras för 425 elever i årskurs F-6 och inkluderar grundsärskola. 
Nuvarande ersättningslokaler för Haganässkolan och grundsärskolan 
avvecklas. Förskolan planeras för 180 barn och kommer att ersätta 
Piongården röda, Solgården och Hagagården. Beräknad hyreseffekt är 
14 004 915 kr/år och inkluderar energi och larm. Hyreseffekten är högre än 
tidigare beräknat varför nytt finansieringsbeslut krävs. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 164 
Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Ks § 164 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 181 
Tjänsteskrivelse, beställning av ny skola och förskola Haganäs, 2021-07-06  
Beslut bildningsnämnden, daterat den 23 juni 2021 § 98 
Beställning Haganässkolan och förskola, daterad den 19 maj 2021 
 
Jäv 
Joakim Sandberg (M) meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Ulf Söderström (M) tjänstgör i dennes ställe. 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag  
att beställa ny skola och förskola i enlighet med upprättad beställning 
(beställningsdokumentet) och framtagna ritningar. 
Att hyres- och driftseffekter för den nya skolan och förskolan inarbetas i 
kommande budgetarbete. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
Isabella Dzanko (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar som tilläggsyrkanden på att: 

1. Investeringsvolymen fastställs till 315 188 000 med en hyresnivå på 
14 004 905 (14 miljoner)  

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att dels beskriva vem 
som är ansvarig för de olika delarna är, samt ge denna i uppdrag att 
kritiskt skyndsamt ge förslag på delar som kan bantas för att försöka 
komma till rätta med de skenande kostnaderna. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 155, forts  
 

3. Att vi får en ingående analys varför beräknad kostnad har skenat från 
108 miljoner till 315 188 000 miljoner, vilka beaktande kring 
kostnader har vi haft under projektets gång? 

 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
Hans Sundström (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
Murat Özbalci (C) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar, för Sverigedemokraterna, bifall till Ronny 
Sandbergs (S) yrkande. 
 
Annica Vink (C) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Mikael Mårtensson (S) Isabella Dzanko (S) Murat Özbalci (C) Rolf 
Lundqvist (SD) och Annica Vink (C), under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Ordförande ställer därefter Roger Nielsens (M) första tilläggsyrkande, med 
bifallsyrkande från Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) under 
proposition och finner att detta avslås. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning – § 155 A 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. 
Den som yrkar på att avslå Roger Nielsens (M) första tilläggsyrkande röstar 
Ja och den som yrkar bifall till tilläggsyrkandet röstar Nej. 
 
Votering - § 155 A 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 13 Ja-röster, 10 Nej-
röster och 8 som avstår i från att delta i omröstningen, vilket innebär att 
Roger Nielsens (M) första tilläggsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna 
röstat, se omröstningsbilaga (§ 155 A). 
 
Proposition 
Ordförande ställer därefter Roger Nielsens (M) andra tilläggsyrkande, med 
bifallsyrkande från Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD), under 
proposition och finner att detta avslås. 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 155, forts 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning – § 155 B 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. 
Den som yrkar på att avslå Roger Nielsens (M) andra tilläggsyrkande röstar 
Ja och den som yrkar bifall till tilläggsyrkandet röstar Nej. 
 
Votering - § 155 B 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 13 Ja-röster, 10 Nej-
röster och 8 som avstår i från att delta i omröstningen, vilket innebär att 
Roger Nielsens (M) andra tilläggsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna 
röstat, se omröstningsbilaga (§ 155 B). 
 
Ordförande ställer därefter Roger Nielsens (M) tredje tilläggsyrkande, med 
bifallsyrkande från Åsa Holmén (L) och Hans Sundström (KD) under 
proposition och finner att detta avslås. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning – § 155 C 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. 
Den som yrkar på att avslå Roger Nielsens (M) tredje tilläggsyrkande röstar 
Ja och den som yrkar bifall till tilläggsyrkandet röstar Nej. 
 
Votering - § 155 C 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 13 Ja-röster, 10 Nej-
röster och 8 som avstår i från att delta i omröstningen, vilket innebär att 
Roger Nielsens (M) tredje tilläggsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna 
röstat, se omröstningsbilaga (§ 155 C). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
att beställa ny skola och förskola i enlighet med upprättad beställning 
(beställningsdokumentet) och framtagna ritningar. 
Att hyres- och driftseffekter för den nya skolan och förskolan inarbetas i 
kommande budgetarbete. 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig mot beslutet skriftligen till 
förmån för eget yrkande. Se protokollsbilagor i slutet av protokollet. 

Expedieras: Akten, Bildningsnämnden 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 156 
 
Beställning av ny förskola i Kvidinge 
Dnr KSFD 2021/160 
 
Sammanfattning 
Det finns behov av en ny förskola i Kvidinge. Den planerade förskolan är en 
konceptförskola som avropas på Sveriges kommuner och Regioners (SKR) 
och Addas ramavtal, Förskolebyggnader 2018. Förskolan rymmer 108–120 
barn och kommer ersätta Trollskogen samt hantera överinskrivningar. 
Framtagande av detaljplan för området pågår. Planen beräknas antas under 
hösten 2021. Beräknad hyreseffekt är 1 900 000 kr7år och inkluderar energi 
och larm. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 165 
Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Ks § 165 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 182 
Tjänsteskrivelse, beställning av ny förskola i Kvidinge, 2021-07-07 
Beslut bildningsnämnden, daterat den 23 juni 2021 § 98 
Beställnings, ny förskola Kvidinge Syd, daterad den 19 maj 2021 
 
Jäv 
Joakim Sandberg (M) meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Ulf Söderström (M) tjänstgör i dennes ställe. 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag  
att beställa ny förskola inom fastigheten Kvidinge 7:115 i enlighet med 
framtagna ritningar av BFAB i det fall detaljplanen vinner laga kraft, samt 
att hyres- och driftseffekter för den nya förskolan inarbetas i budget 2022–
2024. 
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar för Åstorpsalliansen och 
Sverigedemokraterna att återremittera ärendet för att: 

1. Ha en medborgardialog kring framtida förskoleplaceringar i 
Kvidinge. 

2. Utreda alternativa lokaler eller platser för att lösa den akuta 
situationen kring förskoleplatser i Kvidinge. 

3. Parallellt sätta högsta prioritet på att ta fram en detaljplan på 
Prästamarken så att arkeologiska utgrävningar kan påbörjas och 
planera för en förskola. 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

 
Kf § 156, forts. 
 
4. Ta fram en plan för vad som sker med Fröhuset och Trollskogen så 

vi får en totalbild över förskolor i Kvidinge, både befintliga och 
framtida. 

5. Ärendet ska löpande återrapporteras på varje sammanträde med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Wiveca Andreasson (M) återremissyrkande. 
Bodil Hellberg (L) yrkar bifall till Wiveca Andreasson (M) 
återremissyrkande. 
Sten Hugosson (SD) yrkar bifall till Wiveca Andreasson (M) 
återremissyrkande. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar avslag på Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Wiveca Andreassons (M) återremissyrkande med 
bifallsyrkanden från Åsa Holmén (L), Bodil Hellberg (L) och Sten 
Hugosson (SD) mot att avgöra ärendet på sammanträdet och finner att 
ärendet återremitteras. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att återremittera ärendet för att: 

1. Ha en medborgardialog kring framtida förskoleplaceringar i 
Kvidinge. 

2. Utreda alternativa lokaler eller platser för att lösa den akuta 
situationen kring förskoleplatser i Kvidinge. 

3. Parallellt sätta högsta prioritet på att ta fram en detaljplan på 
Prästamarken så att arkeologiska utgrävningar kan påbörjas och 
planera för en förskola. 

4. Ta fram en plan för vad som sker med Fröhuset och Trollskogen så 
vi får en totalbild över förskolor i Kvidinge, både befintliga och 
framtida. 

5. Ärendet ska löpande återrapporteras på varje sammanträde med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
Expedieras: 
Akten 
Bildningsnämnden 
 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 157 
 
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 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 
Ordförande yrkar att bordlägga ärendet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 157, forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att bordlägga ärendet. 
 
Expedieras: 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 158 
 
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 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 
Ordförande yrkar att bordlägga ärendet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att bordlägga ärendet. 
 
Expedieras: 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 159 
 
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 Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 169 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 185 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-07-05 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bordlägga ärendet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att bordlägga ärendet. 
 
Expedieras: 
Akten 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 160 
 
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 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 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bordlägga ärendet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att bordlägga ärendet. 
 
Expedieras: 
Akten 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 161 
 
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 
Att bordlägga ärendet. 
 
Expedieras: 
Akten 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 162 
 
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 
Att bordlägga ärendet. 
 
Expedieras: 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 163 
 
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 

- Protokoll från Kommunfullmäktiges valberedning  
2021-09-23 §§ 1-4 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att bordlägga ärendet. 
 
Expedieras: 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

PROTOKOLLSBILAGOR 
1. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 153 
2. Reservation från (M) och (L) § 154 
3. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 155 

 
 
 



 
 

Åstorpsalliansen 
Reservation  
 
§153 Delårsrapport Åstorps kommun och kommunkoncern 
 
Åstorps Kommun behöver fortsätta med att utveckla och förbättra sitt arbete med det systematiska 
arbetsmiljöansvaret. (SAM). Därav vårt yrkande gällande den delen. Det finns inga beskrivningar gällande 
arbetet och ej heller några noteringar om den tillsyn som Arbetsmiljöverket gjorde 18 juni i kommunen. 
Inspektionen framhöll de som fungerade bra men då även delar som behövde förbättras och vilka krav som 
ställdes. Personalutskottet har även tagit del av underlaget.  
 
Vi ledamöter ansvarar för arbetsmiljön och då behöver vi även kunna följa och se brister och ta del av 
uppföljningen. 
 
Arbetsmiljön nämns inte ens under verksamhetsberättelsen som finns med i vårt underlag och ej heller på 
sidan 27 under “personalredovisning”.  
 
Vi förstår att det finns en stora brister i arbetet kring SAM i vår kommun eftersom de styrande på det här 
sättet undanhåller detta i en delårsrapport. 
 
Vi är av en annan uppfattning och bristerna behöver också synliggöras och rapporteras.  
 
I delårsrapporten skall det framgå hur det systematiska arbetsmiljöarbete bedrivs och att säkerställa 
att den kommunövergripande sammanställning av den årliga uppföljningen av SAM genomförs och 
den delen behöver då finnas med i delårsrapporten.  
 
Under delmål god livskvalitet beskrivs att en ny lokalförsörjningsprocess har utvecklats. Vi fick tidigare 
massiv kritik av revisionen för ledning och styrning. Vi måste följa upp processen och se till så att den 
hanterar de problem som tidigare identifierats.       
 
När det gäller trygghetsmätningen så konstateras att våra mätetal ligger “på gränsen till underkänt” i 
betygsskalan och har etablerat oss på en konstant hög nivå på våldsbrott. Här finns ett arbete att göra med att 
förstå orsakerna bakom och även fatta beslut i kring åtgärder som visar på en mer rätt riktning. 
 
Vi ser en bristande styrning och genomförande på kultur och fritidsnämndens område och förklaringen till 
dess underskott är märklig. Statsbidragen blir högre än fastställd budget och sedan ställer det krav som 
medför kostnader för olika projekt. Underskott på drift och underhåll på befintliga idrottsanläggningar.  
 
Då vårt yrkande gällande bristande beskrivning och uppföljning gällande arbetsmiljöarbetet föll så 
reserverar vi oss mot det beslutet.   
  
För Åstorpsalliansen i Kommunfullmäktige 210927 

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



 
 

Moderaterna och Liberalerna 
 

Reservation 

§154 – Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5, 10 
och 28  

 
Vi har ett ägardirektiv för Kvidingebyggen, som är ett allmännyttigt bostadsbolag 
inom områdena förvaltning, uthyrning, fastighetsutveckling samt byggprojekt.  
 
Syftet för bolaget är att vara en viktig del i kommunens utveckling för såväl 
kommuninvånare som för näringsliv genom förvaltning, anskaffning och avyttring och 
utveckling av attraktiva bostäder och lokaler.  
 
När vi läser dessa rader och ser på hur utvecklingen varit på bostadbranschen i 
kommunen, är vi övertygade om att det har varit en god idé att själva utveckla 
Backsippan 5 till bostäder för uthyrning.  
 
Det som har byggts i kommunen är nya bostadsrätter, som givetvis är positivt för 
många. Vi anser dock att kommunen borde tagit sitt samhällsansvar och erbjudet 
hyreslägenheter. 
 
 
Moderaterna och Liberalerna yrkar avslag. 
 
Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet. 
 
 
För Moderaterna och Liberalerna i Kommunfullmäktige 210927 

Roger Nielsen (M)  Åsa Holmén (L)  



 
 

Åstorpsalliansen 
Reservation 

§155 – Beställning av ny skola och förskola Haganäs 

Vi har tidigare haft ärende som berör lokalförsörjningsprocessen. Här har vi ett 
praktiskt exempel från vår kommun. 
 
I kommunfullmäktige har vi bestämt att även investeringsvolymen ska finnas med vid 
beslut. Detta följs inte på ett tydligt sätt. 
 
Vi började en gång för 6 (?) år sedan med en plan för denna skola. 300 elever till en 
kostnad av 108 miljoner. Vi fick en reviderad önskan om 400 barn, vilket skulle 
motsvarat en ökning till 144 miljoner. Efter alla turer begärs nu 315 188 000. Detta är 
långt mer än en dubblerad kostnad. Skolan står heller inte färdig än, kostnaden går 
sannolikt upp ytterligare.  
 
Denna byggnation riskerar att bli en gökunge som trycker ut alla andra nödvändiga 
investeringar i framtiden.     
 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) yrkar att: 
 

1. investeringsvolymen fastställs till 315 188 000 med en hyresnivå på 14 004 905 
(14 miljoner)  
 

2. Lokalförsörjningsprocesen ska tydligt peka ut vem som är ansvarig för de olika 
delarna enligt tidigare dialog med KSO. Ordförande får i uppdrag att dels 
beskriva vem detta är samt ge denna i uppdrag att kritiskt skyndsamt ge 
förslag på delar som kan bantas för att försöka komma till rätta med de 
skenande kostnaderna. 
 

3. Att vi får en ingående analys varför beräknad kostnad har skenat från 108 
miljoner till 315 188 000 miljoner, vilka beaktande kring kostnader har vi haft 
under projektets gång? 
 

Då vårt tilläggsyrkande föll reserverar vi oss beslutet. 
 
 
För Åstorpsalliansen i Kommunfullmäktige 210927 

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