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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 – 22:54 
Ajournering 19:20 – 19:42, 20:39 – 20:49, 21:19 – 21:30 

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Merih Özbalci, kanslichef, 

§§ 40-57
Jonas Jönsson, 
kommunchef, §§ 40-57 
Linda Tholén, 
nämndsekreterare, §§ 40-57 

Mikael Fors, VD helägda  
kommunala bolag, §§ 40-44 
Anna Falkenstam,  
ekonomichef, §§ 40-57 
Monica Backe (SD), revisionens 
ordförande, §§ 40-57 

Utses att justera Menaid Nocic (S) Rolf Lundqvist (SD) 
Plats och tid Stationshuset torsdag den 29 april 2021 klockan 16:00 

Sekreterare Merih Özbalci, §§ 40-57 

Ordförande Bitten Mårtensson (S) 

Justerande Menaid Nocic (S) Rolf Lundqvist (SD) 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

 
Paragraf Ärende 
Kf § 40  Godkännande av kallelse 
Kf § 41  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 42  Presentationer från Åstorps kommun 
Kf § 43  Allmänhetens frågestund om Årsredovisning 2020 
Kf § 44  Årsredovisning 2020 för Åstorps kommun 
Kf § 45  Eventuella avsägelser/val 
 Avsägelse från Joakim Andersson (C) avseende uppdrag som 

ersättare i Bygg- och miljönämnden 
Kf § 46  Avsägelse från Maria Gottschalk (-) 
Kf § 47  Eventuella nyinkomna frågor 
 Enkel fråga från Roger Nielsen (M) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande – Vilket arbetssätt har vi i kommunen? 
Kf § 48  Åstorps framtida vattenförsörjning och reningsverk 
Kf § 49  Utvärdering av gemensam Överförmyndarnämnd 4K 
Kf § 50  Värdegrundsdokument för förtroendevalda 
Kf § 51  Kompletteringsbudget 2021 med finansiella mål 
Kf § 52  Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv 
Kf § 53  Beslut om förkortning av Vision 2030 vid kommunikationsinsatser 
Kf § 54  Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Översyn av chefsavtal 

och rutiner för att förhindra onödigt dyra utköp i framtiden 
Kf § 55  Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare 

med fokus på att få ned våra sjukskrivningar 
Kf § 56  Eventuella nyinkomna motioner 
 Motion (M, L, KD) från Åstorpsalliansen – För en bättre vardag för 

äldre 
Kf § 57  Anmälningar/delgivningar 
FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

 

 N
är

va
ro

 

§ 44-a § 44-b 

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)  X  X   X  
Annica Vink (C) X X   X   
Åsa Holmén (L)  X  X   X  
Hans Sundström (KD) X  X   X  
Ronny Sandberg (S)  
Ej § 44 votering d 

X X   X   

Johan Bergqvist (V)  X X   X   
Maria Gottschalk (-) tjg. §§ 40-46 X  X   X  
Jan Karlsson (M) X  X   X  
Murat Özbalci (C) X X   X   
Mattias Jonsäter (L)  X  X   X  
Isabella Dzanko (S) X X   X   
Peter Lindberg (SD)  X   X   X 
Martin Sjöström (M) X  X   X  
Ioana Cimpoeru (S)  ---       
Richard Mattson (SD) X   X   X 
Joakim Sandberg (M) X  X   X  
Menaid Nocic (S)  X X   X   
Sten Hugosson (SD) X   X   X 
Roger Nielsen (M) X  X   X  
Lennart Fredriksson (S) X X   X   
Marika Lindberg (SD)  X   X   X 
Othman Al Tawalbeh (S) ---       
Rolf Lundqvist (SD)  X   X   X 
Gun Friberg (S) X X   X   
Marcus Möller (SD)  X   X   X 
Dafina Lugici (S)  X X   X   
Anna-Lena Olsson (SD)  X   X   X 
Anton Holmberg (SD) X   X   X 
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 8 13 10 8 

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  
och ersättare samt omröstningsbilaga 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

§ 44-a § 44-b 

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist tjg. § 48 X       
Ulf Söderström ---       
Fredrik Karlsson ---       
        
(C)        
Ebba Kroon ---       
Bertil Wemmert ---       
        
(L)        
Bodil Hellberg  ---       
Monica Glans ---       
        
(KD)        
Barbro Nielsen        
Nils-Göran Nilsson        
        
(S)        
Mikael Mårtensson tjg. X X   X   
Linda-Marie Camper  
Närvarande & tjg. § 44 votering d 

X       

Florian Bobocea tjg. X X   X   
Kerstin Andersson ---       
Richard Ridwall ---       
        
(V)        
Gunilla Pellinen ---       
Sven Ohlsson ---       
        
(SD)        
Jan Hennicks (-) tjg. §§ 47 – 57 X       
Glehn Edman ---       
Tony Wiklander X       
Harri Rosqvist X       
Conny Prisell ---       
  13 10 8 13 10 8 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

 N
är

va
ro

 

§ 44-c § 44-d 

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)  X  X   X  
Annica Vink (C) X X   X   
Åsa Holmén (L)  X  X   X  
Hans Sundström (KD) X  X   X  
Ronny Sandberg (S)  
Ej § 44 votering d 

X X      

Johan Bergqvist (V)  X X   X   
Maria Gottschalk (-) tjg. §§ 40-46 X  X   X  
Jan Karlsson (M) X  X   X  
Murat Özbalci (C) X X   X   
Mattias Jonsäter (L)  X  X   X  
Isabella Dzanko (S) X X   X   
Peter Lindberg (SD)  X   X   X 
Martin Sjöström (M) X  X   X  
Ioana Cimpoeru (S)  ---       
Richard Mattson (SD) X   X   X 
Joakim Sandberg (M) X  X   X  
Menaid Nocic (S)  X X   X   
Sten Hugosson (SD) X   X   X 
Roger Nielsen (M) X  X   X  
Lennart Fredriksson (S) X X   X   
Marika Lindberg (SD)  X   X   X 
Othman Al Tawalbeh (S) ---       
Rolf Lundqvist (SD)  X   X   X 
Gun Friberg (S) X   X X   
Marcus Möller (SD)  X   X   X 
Dafina Lugici (S)  X   X X   
Anna-Lena Olsson (SD)  X   X   X 
Anton Holmberg (SD) X   X   X 
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   
  11 10 10 13 10 8 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

§ 44-c § 44-d 

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist tjg. § 48 X       
Ulf Söderström ---       
Fredrik Karlsson ---       
        
(C)        
Ebba Kroon ---       
Bertil Wemmert ---       
        
(L)        
Bodil Hellberg  ---       
Monica Glans ---       
        
(KD)        
Barbro Nielsen        
Nils-Göran Nilsson        
        
(S)        
Mikael Mårtensson tjg. X X   X   
Linda-Marie Camper  
Närvarande & tjg. § 44 votering d 

X    X   

Florian Bobocea tjg. X X   X   
Kerstin Andersson ---       
Richard Ridwall ---       
        
(V)        
Gunilla Pellinen ---       
Sven Ohlsson ---       
        
(SD)        
Jan Hennicks (-) tjg. §§ 47 – 57 X       
Glehn Edman ---       
Tony Wiklander X       
Harri Rosqvist X       
Conny Prisell ---       
  11 10 10 13 10 8 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

 

 N
är

va
ro

 

§ 48 § 50 

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)  X  X   X  
Annica Vink (C) X X   X   
Åsa Holmén (L)  X  X    X 
Hans Sundström (KD) X  X   X  
Ronny Sandberg (S)  
Ej § 44 votering d 

X X   X   

Johan Bergqvist (V)  X X   X   
Maria Gottschalk (-) tjg. §§ 40-46 X       
Jan Karlsson (M) X  X   X  
Murat Özbalci (C) X X   X   
Mattias Jonsäter (L)  X  X   X  
Isabella Dzanko (S) X X   X   
Peter Lindberg (SD)  X X     X 
Martin Sjöström (M) X  X   X  
Ioana Cimpoeru (S)  ---       
Richard Mattson (SD) X X     X 
Joakim Sandberg (M) X  X   X  
Menaid Nocic (S)  X X   X   
Sten Hugosson (SD) X X     X 
Roger Nielsen (M) X  X   X  
Lennart Fredriksson (S) X X   X   
Marika Lindberg (SD)  X X     X 
Othman Al Tawalbeh (S) ---       
Rolf Lundqvist (SD)  X X     X 
Gun Friberg (S) X X   X   
Marcus Möller (SD)  X X     X 
Dafina Lugici (S)  X X   X   
Anna-Lena Olsson (SD)  X X     X 
Anton Holmberg (SD) X X     X 
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.  X     X  
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf. X X   X   
Bitten Mårtensson (S) ordf.  X X   X   
  21 10  13 9 9 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

§ 48 § 50 

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist tjg. § 48 X  X     
Ulf Söderström ---       
Fredrik Karlsson ---       
        
(C)        
Ebba Kroon ---       
Bertil Wemmert ---       
        
(L)        
Bodil Hellberg  ---       
Monica Glans ---       
        
(KD)        
Barbro Nielsen        
Nils-Göran Nilsson        
        
(S)        
Mikael Mårtensson tjg. X X   X   
Linda-Marie Camper  
Närvarande & tjg. § 44 votering d 

X       

Florian Bobocea tjg. X X   X   
Kerstin Andersson ---       
Richard Ridwall ---       
        
(V)        
Gunilla Pellinen ---       
Sven Ohlsson ---       
        
(SD)        
Jan Hennicks (-) tjg. §§ 47 – 57 X  X   X  
Glehn Edman ---       
Tony Wiklander X       
Harri Rosqvist X       
Conny Prisell ---       
  21 10  13 9 9 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 40 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
14 april 2021 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 16 april 2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kungörelsen godkännes.  
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 41 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att: 

• Under eventuella avsägelser/val läggs följande ärende till: 
- Avsägelse från Joakim Andersson (C) avseende uppdrag som 

ersättare i Bygg – och miljönämnden 
• Under eventuella enkla frågor läggs följande ärende till: 

- Enkel fråga från Roger Nielsen (M) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande – Vilket arbetssätt har vi i kommunen? 

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

o Motion (M, L, KD) från Åstorpsalliansen – För en bättre 
vardag för äldre 

 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Dagordningen godkännes med ovan justeringar. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 42 
 
Presentationer från Åstorps kommun 
 
Sammanfattning 
Det genomförs en presentation av årsredovisningen som presenteras av 
representanter från kommunen och de helägda kommunala bolagen. 
Revisionen presenterar sin granskning av årsredovisningen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Tackar för informationen och lägger det till handlingarna. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 43 
 
Allmänhetens frågestund om Årsredovisning 2020 
 
Sammanfattning 
Allmänheten skall vid något tillfälle årligen beredas tillfälle att ställa frågor i 
anslutning till ett sammanträde eller annan aktivitet med fullmäktige.  
 
I anslutning till sådana frågestunder kan information om kommunens 
ekonomi och andra väsentliga frågor lämnas. 
 
I kungörelsen har det angivits att allmänhetens frågestund skall förekomma 
och uppgift härom har också tagits in i ortstidningarna.  
 
Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar ärendet 
Årsredovisning 2020. 
 
Under frågestunden får någon överläggning ej förekomma och därmed bör 
sammanträdet ajourneras för att ge allmänheten möjlighet att fritt få ställa 
frågor. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Sammanträdet ajourneras för att ge allmänheten möjlighet att ställa frågor. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 44 
 
Årsredovisning 2020 för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2021/71 
 
Sammanfattning 
Föreligger Åstorps kommuns årsredovisning 2020 med pensionsredovisning 
i enlighet med blandmodellen. Föreligger särredovisning av vatten- och 
avloppsverksamheten 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 59 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 65 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-11 
Årsredovisning 2020 inklusive särredovisning av vatten- och 
avloppsverksamheten 2020. 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport av årsredovisning 2020 
Övriga granskningsrapport från året finns på www.astorp.se/revision 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar i linje med revisionsberättelsen på att bevilja ansvarsfrihet 
för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa 
organ. 
 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att:  

• Fastställa årsredovisningen, med pensionsredovisning i enlighet med 
blandmodellen, med bedömningen att Åstorps kommun hade god 
ekonomisk hushållning 2020. 

• Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten 
2020 

 
Roger Nielsen (M) yrkar att det ska riktas en anmärkning mot 
kommunstyrelsens ordförande, Ronny Sandberg (S), med anledning av 
bristande styrning, ledning och kontroll. 
 
Menaid Nocic (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande.  
 
Lennart Fredriksson (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande och 
ordförandes yrkande. 
 
Lennart Fredriksson (S) yrkar avslag till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 

http://www.astorp.se/revision
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 44, forts  
 
Isabella Dzanko (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande och 
ordförandes yrkande.  
 
Isabella Dzanko (S) yrkar avslag till Roger Nielsens (M) yrkande.  
 
Wiveca Andreasson (M) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Maria Gottschalk (-) yrkar som ett ändringsyrkande på att avvikelser i 
projekten arrangemangshall och Maglaby/Högalid ska skrivas in i 
årsredovisningen. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar avslag till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Hans Sundström (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande.  
 
Annica Vink (C) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande.  
 
Åsa Holmén (L) yrkar som ett ändringsyrkande att det i särredovisningen av 
vatten- och avloppsverksamheten bland sidorna 66-70 ska status och summa 
för projektet kring Högalid/Maglaby tas med.  
 
Åsa Holmén (L) yrkar som ett andra ändringsyrkande att texterna om årets 
händelser för Björnekulla Fastighets AB uppdateras till år 2020. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Annica Vink (C) yrkar avslag till Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Ronny Sandbergs (S) yrkar avslag till Åsa Holméns (L) första 
ändringsyrkande då projektet inte är avslutat.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 44, forts  
 
Proposition 
Ordförande ställer Maria Gottschalks (-) ändringsyrkande under proposition 
och finner att detta avslås. 
 
Maria Gottschalk (-) begär votering. 
 
Voteringsordning - A 
Den som vill avslå Maria Gottschalks (-) yrkande röstar ”ja” och den som 
vill bifalla Maria Gottchalks (-) yrkande röstar ”nej”. 
 
Då voteringen utfaller med 13 ”ja” röster, 10 ”nej” röster och 8 som avstår 
beslutar kommunfullmäktige att avslå Maria Gottschalks (-) yrkande.  
 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) första ändringsyrkande under 
proposition och finner att detta avslås. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning - B  
Den som vill avslå Åsa Holméns (L) yrkande röstar ”ja” och den som vill 
bifalla Åsa Holméns (L) yrkande röstar ”nej”. 
 
Då voteringen utfaller med 13 ”ja” röster, 10 ”nej” röster och 8 som avstår 
beslutar kommunfullmäktige att avslå Åsa Holméns (L) första 
ändringsyrkande.  
 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) andra ändringsyrkande under 
proposition och finner att detta avslås. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning - C  
Den som vill avslå Åsa Holméns (L) yrkande röstar ”ja” och den som vill 
bifalla Åsa Holméns (L) yrkande röstar ”nej”. 
 
Då voteringen utfaller med 11 ”ja” röster, 10 ”nej” röster och 10 som avstår 
beslutar kommunfullmäktige att avslå Åsa Holméns (L) andra 
ändringsyrkande.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 44, forts. 
 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkanden från 
Menaid Nocic (S), Lennart Fredriksson (S), Isabella Dzanko (S), Mikael 
Mårtensson (S) och Annica Vink (C) under proposition och finner att Ronny 
Sandbergs (S) yrkande bifalles. 
 
Jäv 
Ronny Sandberg (S) anmäler jäv till kommande proposition och Linda-
Marie Camper (S) tjänstgör som ersättare. 
 
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) yrkande med bifallsyrkande från 
Wiveca Andreasson (M) Maria Gottschalk (-), Åsa Holmén (L) och Hans 
Sundström (KD) mot avslagsyrkande från Lennart Fredriksson (S), Isabella 
Dzanko (S), Mikael Mårtensson (S) och Annica Vink (C) under proposition 
och finner att Roger Nielsens (M) yrkande avslås. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning - D  
Den som vill avslå Roger Nielsens (M) 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 8 som avstår 
beslutar kommunfullmäktige att avslå Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Jäv 
Den som varit ledamot, ersättare eller dennes närstående i kommunstyrelsen, 
nämnderna eller eljest redovisningsskyldig till kommunen deltager icke, 
jämlikt kap 5 § 48 kommunallagen, i beslutet om ansvarsfrihet. 
 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa årsredovisningen, med pensionsredovisning i enlighet med 
blandmodellen, med bedömningen att Åstorps kommun hade god 
ekonomisk hushållning 2020. 
 
Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten 2020. 
 
Bevilja ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda 
ledamöter i dessa organ. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

 
Kf § 44 forts. 
 
Reservation 
Maria Gottschalk (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen till förmån för egna 
yrkanden, se bilagor i slutet av protokollet. 
 
Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning, se bilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 45 
 
Eventuella avsägelser/val 
 
Avsägelse från Joakim Andersson (C) avseende uppdrag som ersättare i 
Bygg- och miljönämnden 
 
Sammanfattning 
Joakim Andersson (C) har inkommit med en avsägelse avseende sin plats 
som ersättare i Bygg och miljönämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Joakim Andersson (C) 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 
 
Expedieras: 
Akten 
Avgående ersättare 
Bygg- och miljönämnden 
HRSC 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 46 
 
Avsägelse från Maria Gottschalk (-) 
 
Sammanfattning 
Maria Gottschalk (-) har på sittande möte väckt ett ärende om att avsäga sig 
samtliga uppdrag inom Åstorps kommun. 
 
Yrkande 
Maria Gottschalk (-) yrkar på att avsäga sig samtliga uppdrag inom Åstorps 
kommun från och med den 3 maj 2021.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Maria Gottschalks (-) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 
 
Expedieras: 
Akten 
Avgående ersättare 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
HRSC 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 47 
 
Eventuella nyinkomna frågor  
 
Enkel fråga från Roger Nielsen (M) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande – Vilket arbetssätt har vi i kommunen? 
Dnr KSFD 2021/109 
 
Sammanfattning 
Roger Nielsen (M) har inkommit med en enkel fråga om … ställd till 
kommunstyrelsens ordförande med följande frågor: 
 
”-Har du i egenskap av KSO godkänt att arbetet fått fortsätta i den här 
riktningen? 
-Hur tänker du som ordförande i kommunstyrelsen när vi arbetar på detta 
vis? 
-Är det på det här viset kommunen ska styras och ledas?” 
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga från Roger Nielsen (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas och besvaras muntligen av Ronny Sandberg (S). 
 
Expedieras:  
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 48 
 
Åstorps framtida vattenförsörjning och reningsverk 
Dnr KSFD 2021/40 
 
Sammanfattning 
Diskussioner om nedläggning av Kvidinge reningsverk har pågått sedan 
länge. Det är inte hållbart att fortsätta som idag, utan en nedläggning av 
verket bör ske med överföring till Nyvångsverket. 
Dricksvattenförsörjningen behöver säkerställas för att möjliggöra en säker 
och tillräcklig distribution av vatten innan nytt vattenverk är driftsatt och för 
att möta det ökade behovet av dricksvatten enligt planerad exploatering i 
kommunen.  
För att säkerställa Åstorps kommuns framtida vattenförsörjning föreslår 
NSVA, baserat på DHI Sveriges utredning ”Åstorps framtida VA-
försörjning” (2020-05-12), att anläggning av vattendistribution i Åstorps 
kommun kompletteras med:  

• En ny spillvattenledning från Kvidinge avloppsreningsverk till 
Nyvångs avloppsreningsverk 

• Samförläggning av en ny dricksvattenledning, tillsammans med ovan 
nämnda spillvattenledning, för att skapa en säker och tillräcklig 
redundans i dricksvattenförsörjningen   

• Ny vattenledning i södra industriområdet för utökad kapacitet  
• En ny reservoarvolym i Björnås för att skapa en säker och tillräcklig 

redundans i dricksvattenförsörjningen   
 
Beslutet inkluderar investering för projekteringsfasen av ovanstående delar 
till en kalkylerad kostnad om 7 MSEK. Nytt igångsättningsbeslut för 
genomförandefasen tas då projektering för respektive del är färdigställd och 
då översyn av kalkyl är genomförd. Efter genomförd investering ska 
Kvidinge reningsverk rivas till en bedömd driftskostnad av 5 miljoner 
kronor. NSVA får i uppdrag att inarbeta detta i nästa affärsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 58 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 75 
Statusen på Kvidinge RV, 2021-03-15 
Tjänsteskrivelse från Teknisk chef, Jörgen Wallin och Alma-Lena Slipac 
landskapsarkitekt/projektledare, 2021-03-15 
Tjänsteskrivelse från NSVA, Pär Gustafsson, 2020-11-25 
NVK – Åstorps framtida vattenförsörjning, förtydligande av behov av 
redundanta åtgärder, 2020-11-18 
DHI Sveriges utredning ”Åstorps framtida VA-försörjning”, 2020-05-12 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 48, forts 
 
Jäv 
Janet Norbäck (M) anmäler jäv och deltar ej i beslutet och Amelie Stenqvist 
(M) tjänstgör som ersättare.  
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
bevilja detaljprojektering och framtagande av beslutsunderlag för 
igångsättning. Uppskattad kostnad för detaljprojektering är 7 miljoner 
kronor. Investeringen inarbetas i VA-kollektivet.  
 
Åsa Holmén (L) yrkar på följande ändringsyrkande: 

• Att en helhetslösning presenteras innan vidare ställningstagande 
inom vattenförsörjning och reningsverk.  

• Att ta fram en alternativ kostnadskalkyl för att uppgradera och 
renovera Kvidinge reningsverk då vi ej vet om NSVA får tillstånd att 
etablera ett gemensamt reningsverk med Bjuv i “Ekevång”.  

• Att en totalinvesteringskalkyl tas fram för det gemensamma 
reningsverket i Ekevång. 

• Att en kostnadsberäkning och tidsplan för framtagandet av en 
vattenförsörjningsplan redovisas.  

• Att en indexuppräkning i aktuella siffror presenteras, idag har vi 
enbart kostnader utifrån 2015 års priser.   

• Att kostnader för avveckling av nuvarande och vattenverk och 
vattentäkter presenteras samt en kostnadsbild för utökningen av 
vattenskyddsområde.  

• Att en risk och sårbarhetsanalys presenteras utifrån att koncentrera 
vattenverk och vattentäkt till Kvidinge.    

 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
bevilja detaljprojektering och framtagande av beslutsunderlag för 
igångsättning. Uppskattad kostnad för detaljprojektering är 7 miljoner 
kronor. Investeringen inarbetas i VA-kollektivet.  
 
Hans Sundström (KD) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) yrkande. 
 
Jan Hennicks (-) yrkar på att återremittera ärendet för att komplettera med 
rapporter från 2016-2017 som NSVA hänvisar till. 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 48, forts 
Åsa Holmén (L) yrkar återremiss för att komplettera ärendet med underlag 
kring alternativen. 
 
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande.  
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Åsa Holméns (L) återremissyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jan Hennicks (-) återremissyrkande och Åsa Holméns (L) 
återremissyrkande med bifallsyrkande från Roger Nielsen (M) under 
proposition och finner att detta avslås. 
 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkanden från 
Anton Holmberg (SD) och Mikael Mårtensson (M) mot Åsa Holméns (L) 
ändringsyrkande med bifallsyrkanden från Roger Nielsen (M) och Hans 
Sundström (KD) under proposition och finner att Ronny Sandbergs (S) 
yrkande bifalles. 
 
Åsa Holmén (L) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Den som vill bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkanden 
från Anton Holmberg (SD) och Mikael Mårtensson (M) röstar ”ja” och den 
som vill bifalla Åsa Holméns (L) yrkande, med bifallsyrkande från Roger 
Nielsen (M) och Hans Sundström (KD) röstar ”nej”. 
 
Då voteringen utfaller med 21 ”ja” röster och 10 ”nej” röster beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande.    
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bevilja detaljprojektering och framtagande av beslutsunderlag för 
igångsättning. Uppskattad kostnad för detaljprojektering är 7 miljoner 
kronor. Investeringen inarbetas i VA-kollektivet.  
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen, se bilagor i slutet av 
protokollet. 
Jan Hennicks (-) reserverar sig skriftligen, se bilagor i slutet av protokollet. 
 
Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning, se bilagor i slutet av protokollet. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 48, forts.  
 
Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 49 
 
Utvärdering av gemensam Överförmyndarnämnd 4K 
Dnr KSFD 2021/57 
 
Sammanfattning 
När Åstorps kommun beslutade om att ingå i överförmyndarsamverkan med 
Bjuv, Klippan och Perstorp beslutades det även att det skulle göras en 
utvärdering efter 2 år. Kommunen har ingått i samarbetet sedan den 1 
januari 2019 och har haft en stabil verksamhet under dessa år vilket också 
framkommer av länsstyrelsens granskningsrapporter. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 61 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 § 59 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2021-02-03 
Rapport från överförmyndarchef, Josefine Persson 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna 
utvärderingen av Överförmyndarnämnden 4K samt beslutar att en ny 
utvärdering görs 2025 inför mandatperiodsskiftet 2026/2027. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkande från 
Roger Nielsen (M) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att godkänna utvärderingen av Överförmyndarnämnden 4K samt beslutar 
att en ny utvärdering görs 2025 inför mandatperiodsskiftet 2026/2027. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 50 
 
Värdegrundsdokument för förtroendevalda 
Dnr KSFD 2021/64 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2014-03-24 ett värdegrundsdokument för 
förtroendevalda, som syftar till att sätta upp ramar för samtalstonen och 
bemötandet mot varandra, i det politiska arbete som bedrivs. Dokumentet 
innehåller generella punkter som anger hur de förtroendevalda bör bemöta 
såväl andra förtroendevalda, som tjänstemän. Till dokumentet finns också 
kopplat SKL:s (nuvarande SKR:s) dokument om ”Samtalstonen i politiken”  
 
Gruppledarna för de politiska partierna som är representerade i 
kommunfullmäktige har framfört önskemål om att komplettera 
värdegrundsdokumentet gällande agerande och dokumentation i det fall en 
förtroendevald stör mötet på ett märkbart sätt. För att 
värdegrundsdokumentet ska kunna användas som ett stöd i de 
förtroendevaldas uppdrag är det viktigt att dokumentet hålls löpande 
uppdaterat.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 62 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 71 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-03-03 
Förslag på nytt värdegrundsdokument för förtroendevalda - gröna punkter är 
förslag på ändringar jämfört med nuvarande värdegrundsdokument. 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta 
förslag till ”Värdegrundsdokument för förtroendevalda”. 
 
Jan Hennicks (-) yrkar att det i värdegrundsdokumentet för förtroendevalda i 
Åstorps kommun läggs till – ”berusning genom alkohol- och drogpåverkan 
är otillåtet under sammanträden eller annan förrättning”, efter första punkten 
som säger ”Följa lagar, förordningar…”. 
 
Jan Hennicks (-) yrkar i andrahand på att avslå ärendet. 
 
Johan Bergqvist (V) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Jan Hennicks (-) första yrkande. 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 50, forts 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till Jan Hennicks (-) första yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkande från 
Johan Bergqvist (V) med justering för Jan Hennicks (-) första 
ändringsyrkande med bifallsyrkanden från Roger Nielsen (M) och Åsa 
Holmén (L) under proposition och finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande 
bifalles med justering för Jan Hennicks (-) yrkande. Med detta faller övriga 
yrkanden. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att anta förslag till ”Värdegrundsdokument för förtroendevalda” med 
följande tillägg att i värdegrundsdokumentet för förtroendevalda i Åstorps 
kommun läggs till – ”berusning genom alkohol- och drogpåverkan är 
otillåtet under sammanträden eller annan förrättning”, efter första punkten 
som säger ”Följa lagar, förordningar…”. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 51 
 
Kompletteringsbudget 2021 med finansiella mål 
Dnr KSFD 2021/70 
 
Sammanfattning 
Föreliggande kompletteringsbudget består av två beslutspunkter, dels beslut 
om finansiella mål och dels beslut om överföring av investeringsmedel från 
2020 till 2021 tillsammans med ombudgetering av resultatet. 
 
Ombudgetering 
I samband med nämndernas beslut om bokslut för föregående år inlämnas 
samtidigt förslag om ej utnyttjade poster i budgeten att föra över till 
innevarande år i kommunens kompletteringsbudget. En 
kompletteringsbudget innebär att budgetmedel flyttas från föregående år till 
innevarande år. Kompletteringsbudgeten kan avse såväl resultat- som 
investeringsbudget. I årets samlade förslag föreslås både driftposter i 
resultatbudgeten och investeringar ombudgeteras. I kompletteringsbudgeten 
justeras för driftposter med en intäktspost avseende exploatering om 10 000 
tkr och ett förbättrat resultat med motsvarande så att kommunens resultat når 
2 % av skatter och bidrag. Ombudgetering av investeringar totalt uppgår till 
ett belopp på 17 516 tkr. Detta finansieras inom befintlig likviditet och 
låneram. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 63 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 66 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Anna Falkenstam och ekonom Simon 
Jaldefjord 2021-03-09 
Kompletteringsbudget (kb) 2021 avseende investeringar, bilaga 1, 2021-03-
09 
Kompletteringsbudget (kb) 2021 avseende investeringar detalj, bilaga 2, 
2021-03-09  
Budget 2021, VA-investeringar 
Sammanställning investeringar 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 51, forts 
 
Yrkanden 
Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet. 
 
Åsa Holmén (L) deltar ej i beslutet.  
 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att: 

• Kompletteringsbudget för driftposter godkänns med en intäktspost 
avseende exploatering om 10 000 tkr och ett ökat resultat om 10 000 
tkr. 

• Kompletteringsbudget för investeringar godkänns med totalt 17 516 
tkr i enlighet med förslag i bilaga 1. 

• Budget 2021 med planår 2022–2023 kompletteras med finansiella 
mål för koncernen avseende resultat, soliditet och 
självfinansieringsgrad av investeringar. 

 
Roger Nielsen (M) yrkar som ett ändringsyrkande att soliditetsmåttet ska 
vara minst 25 % inklusive pensionsförpliktelser före 1998. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande mot Roger Nielsens (M) 
yrkande under proposition och finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande 
bifalles. 
 
Jan Hennicks (-) 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, 9 ”nej” röster och 9 som avstår, 
beslutar kommunfullmäktige att bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kompletteringsbudget för driftposter godkänns med en intäktspost avseende 
exploatering om 10 000 tkr och ett ökat resultat om 10 000 tkr. 
 
Kompletteringsbudget för investeringar godkänns med totalt 17 516 tkr i 
enlighet med förslag i bilaga 1. 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 51, forts. 
 
Budget 2021 med planår 2022–2023 kompletteras med finansiella mål för 
koncernen avseende resultat, soliditet och självfinansieringsgrad av 
investeringar. 
 
Reservation 
Moderaterna reserverar sig till förmån för Roger Nielsens (M) yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokollsanteckning, se bilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 52 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv  
Dnr KSFD 2021/72 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enlig kommunallagen besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag. Riktlinjerna anger ett 
långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som 
sträcker sig längre än budgetperspektivet på ett eller tre år. Denna riktlinje är 
därför vägledande när god ekonomisk hushållning beslutas i Åstorps 
kommuns budget. Den ekonomiska ställningen och utvärdering av god 
ekonomisk hushållning sker i förvaltningsberättelsen i delårsrapport och 
årsredovisning.  I kommunallagen framgår också att om en kommun har 
beslutat sig för att använda resultatutjämningsreserv (RUR) så ska 
riktlinjerna också omfatta hanteringen av den. 
Detta styrdokument ersätter Reglemente för god ekonomisk hushållning 
samt hantering av resultatutjämningsreserven (KF 2013/46). Förändringarna 
innebär en anpassning av riktlinjerna till den av kommunfullmäktige 
beslutade visionen och styr- och ledningsmodellen (2020-08-31, § 112, samt 
2020-09-28, § 145) med ökat fokus på den kommunala koncernen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 64 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef, 2021-03-11 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 
 
Expedieras:  
Akten 
Ekonomiavdelningen 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 53 
 
Beslut om förkortning av Vision 2030 vid kommunikationsinsatser 
Dnr KSFD 2021/68 
 
Sammanfattning 
Förslag på förkortning av vision 2030: Åstorp 2030 – Söderåsstaden med 
mod att pröva nya vägar. En kort version av visionen som ska kunna 
användas i kommunikationsinsatser, både internt och externt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 72 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 69 
Tjänsteskrivelse från Jonas Jönsson, kommunchef, 2021-03-08 
Förkortad version av vision 2030 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 
  
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

33(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 54 
 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Översyn av chefsavtal och 
rutiner för att förhindra onödigt dyra utköp i framtiden 
Dnr KSFD 2020/68 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen har inkommit med en motion med syfte att i framtiden 
säkerställa ett tydligt chefsuppdrag samt att förhindra dyra utköp, formulerat 
i följande att-satser:  

• Att ta fram riktlinjer för anställningsavtal gällande samtliga 
förvaltningschefer inklusive kommunchef i Åstorps kommun. 

• Att tillse att riktlinjer och rutiner finns på plats för att stötta och 
utveckla våra chefer i deras ledarskap i syfte att proaktivt minimera 
risken för behov av utköp av chefer/medarbetare. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 74 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-18 § 13 
Tjänsteskrivelse från HR-chef 2021-01-29 
Motion från Åstorpsalliansen 
Förslag till mall för uppsägning 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 
 
Expedieras 
Akten 
HR-avdelningen 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

34(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 55 
 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med 
fokus på att få ned våra sjukskrivningar 
Dnr KSFD 2019/176 
 
Sammanfattning 
Motion från Åstorpsalliansen Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmén (L) och 
Hans Sundström (KD) inkom 2019-05-27. Motionärerna hänvisar till 
kommunens (nu fd) vision och mål där det finns ett delmål som handlar om 
kommunen som attraktiv arbetsgivare. Fokus i motionen är att kommunen 
behöver jobba långsiktigt med att skapa ett hållbart arbetsliv där 
medarbetarna är friska och känner arbetsglädje. Att trivas på arbetet och bli 
en stolt ambassadör för Åstorps kommun innebär många positiva effekter 
både inom organisationen men även utåt sett för våra invånare och framtida 
medarbetare. Med relativt höga sjukfrånvarosiffror från 2018 i beaktande, 
vill motionärerna vända skutan och hitta aktiviteter som sänker 
sjukfrånvaron och främjar hälsa. På så vis tar vi ett steg i rätt riktning mot 
att vara en attraktiv arbetsgivare.  
Åstorpsalliansen yrkar på: 

• Att en nulägesanalys görs utifrån var vi har de största utmaningarna 
som vi behöver ta itu med. 

• Att kommunen ska utarbeta en tydlig, långsiktig plan med 
kostnadsförslag över hur vi ska skapa ett hållbart arbetsliv i Åstorps 
kommun och därigenom bli en attraktiv arbetsgivare. Denna plan bör 
innehålla konkreta målsättningar och handlingsplaner för hur vi ska 
nå fram. Dessa handlingsplaner med uppföljning ska presenteras på 
kommunstyrelsen minst en gång per år. Funderingar att ta med sig i 
framtagande av dessa handlingsplaner:  
 Samverkan mellan förvaltning, fack, företagshälsovård, 

Försäkringskassan mm 
 Ledarskapsprogram 
 Friskvårdsbidrag 
 Medarbetarundersökningar 
 Simrishamns modell vad gäller hälsocoach 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-04-07 § 75 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-18 § 14 
Tjänsteskrivelse från Malin Högdén, HR-utvecklare 2021-01-31. 
Motion Åstorpsalliansen (M, L, KD) Attraktiv arbetsgivare med fokus på att 
få ned våra sjukskrivningar 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

35(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 55, forts 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 
 
Expedieras 
Akten 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

36(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 56 
 
Eventuella nyinkomna motioner 
 
Motion (M, L, KD) från Åstorpsalliansen – För en bättre vardag för 
äldre 
Dnr KSFD 2021/110 
 
Sammanträde 
Wiveca Andreasson (M), Hans Sundström (KD), Bodil Hellberg (L), Roger 
Nielsen (M), Mattias Jonsäter (L) och Nils-Göran Nilsson (KD) har för 
Åstorpsalliansen inkommit med en motion med följande att-satser: 

• göra en nulägesanalys vad görs i Åstorps kommun för våra äldre i 
form av aktiviteter (både kommunalt och privata initiativ), 
föreningar, övrigt - för att skapa en bättre vardag för våra äldre. 

• göra intervjuer med äldre i Åstorps kommun, både de som finns på 
våra boenden, har hemtjänst, men även de som ännu ej är beroende 
av bistånd. Här är ett utmärkt forum KPR (våra 
pensionärsföreningar)  

• ta fram en handlingsplan på förslag på aktiviteter med 
kostnadsförslag för att kunna ta beslut i frågan i Kommunfullmäktige 

• att en uppföljning och rapportering sker en gång om året till 
kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- 
och fritidsnämnden. Denna rapportering bör bestå minst av en 
handlingsplan, som visar genomförda och planerade åtgärder som 
berör de äldre invånarna i vår kommun. 

 
Beslutsunderlag 
Motion från Wiveca Andreasson (M), Hans Sundström (KD), Bodil 
Hellberg (L), Roger Nielsen (M), Mattias Jonsäter (L) och Nils-Göran 
Nilsson (KD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 
 
Expedieras: 
Akten 
Kansliavdelningen 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

37(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

Kf § 57 
 
Anmälningar/delgivningar 

- Granskningsrapport om upphandling inom BFAB, Kvidingebyggen, 
BITAB och BUTAB, dnr KSFD 2021/1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

38(38) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-04-26 
 

FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR  
1. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD), § 44 
2. Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna, § 44 
3. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD), § 48 
4. Reservation från Jan Hennicks (-), § 48 
5. Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna, § 48 
6. Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna, § 51 

 
 
 



 

 

                                    Åstorpsalliansen 
        
 Reservation  
KF 2021-04-26 

kf § 44 Årsredovisning 2020  
 
Åstorpsalliansen vill påpeka att vi ser en bristande styrning, ledning, uppföljning samt 
kontroll från de styrande partierna. På ett antal olika områden har det under året påvisats att 
det finns brister inom byggnationer, verkställighet, upphandlingar, kommunikation samt 
utköp av personal samt följsamhet till tidigare fattade beslut.   

Vi finner det anmärkningsvärt att utläsa i bolagens redovisning angående viktigare 
investeringsobjekt. Här lyfts den nya Haganässkolan fram på 250 mkr, som en planerad 
investering. Bristande följsamhet till tidigare beslut i KF 2017 föranleder troligtvis ett nytt 
beslut men den ekonomiska finansieringen ligger fast sedan 2017 och den ligger inte på den 
investeringsnivån. Missvisande beskrivning i bolagens redovisning.  

Vi ser i likhet med revisionsberättelsen att inget av fullmäktiges verksamhetsmål är uppnått 
under 2020 och att vi med detta avslutar samt utvärderar en period i fullmäktige från 2012, då 
vi kan konstatera att verksamhetsmålen inte är uppnådda.  

Bristande ledning och styrning angående arrangemangshallen då utformningen och 
finansieringen ser helt annorlunda ut utifrån fattat beslut i fullmäktige. Investeringsnivå 
utifrån fullmäktige direktiv på 40 mkr som nu visar på ett belopp om 120 mkr.            

Byggprojekt. Här finns en rapport från revisionen ”Granskning av lokalförsörjnings- och 
detaljeplaneprocessen 2020-11-10” som har granskat hur kommunen planerar byggprojekt. I 
revisionens granskning av lokalförsörjningen i kommunen påtalades brister gällande tidigare 
sätt att hantera investeringar i kommunen. Rapporten framhåller att kommunens arbete med 
att projektera nya idrottshallar och en ny skola har dragit ut på tiden. Revisionen påpekar 
kommunens brist på dokumentation gällande kommunikation, rollfördelning och ansvar.        
 
Revisionen framhåller även att kommunen har lidit brist på planering eftersom det inte funnits 
någon lokalförsörjningsplan och en strategi för befintliga lokaler och nyetablering. 
Samarbetsproblem mellan olika förvaltningar lyfts även fram.  
(För mer detaljerad beskrivning se bilaga 1.) 

Vi har lämnat in motion, väckt ärende och begärt rapporter om hur arbetet med att ta fram en 
strategisk lokalplanering framskrider samt yrkat på och krävt fram en avstämning gällande 
kommunens process på nuvarande byggnationer.  Vi har lagt följande yrkande som enbart 
blivit besvarat och inte genomfört under 2020: ”Utreder orsakerna bakom vad som uppfattas 
som undermålig styrning och föreslår nödvändiga förändringar.” (För att yrkande i sin helhet 



 

 

se bilaga 2.) Under 2020 påbörjades en process med att ta fram en lokalförsörjningsplan.  Den 
kommer förhoppningsvis att förbättra arbetet i framtida projekt, däremot kommer de 
konflikter som finns mellan kommunen och BFAB inte att lösas av detta dokument. Här krävs 
ett tydligare och mer handlingskraftigt ledarskap för att komma till rätta med problemen. 
Byggandet av arrangemangshallen är nu på gång, en annan hall än vad som beställdes från 
början. Det ändras längs vägen utan tydliga beslut, med en investering som är ca tre gånger så 
hög från det ursprungliga. Inga småpengar från ca 40 mkr till 120 mkr. Haganässkolan är 
fortfarande inte färdigprojekterad och har därför inte gått ut på upphandling. Så fortfarande år 
2021 vet vi inte när denna står klar. De enda byggprojekt som frodas i kommunen är 
”modulskolor”. Dessa har vi inga problem att få till snabbt, ibland alldeles för snabbt, utan 
genomarbetade beslutsunderlag. De kostar alldeles för mycket pengar och är naturligtvis inte 
lika bra som nybyggda, genomtänkta skolor. Här saknas styrning och ledning. 

 

Tekniska förrådet. Vi har haft allvarliga problem med försvunna redskap, otillåtet nyttjande 
på förrådet samt ej uppdaterade inventarielistor.  Att det funnits bekymmer här sedan länge är 
inte okänt för kommunen, men inget har gjorts. Till slut lämnades det in en polisanmälan, 
tyvärr la polisen ner utredningen. Även här kommer revisionen med svidande kritik om varför 
inget gjorts åt problemet tidigare. Det var för de flesta ingen hemlighet att det fanns saker att 
förbättra. Även här har Åstorpsalliansen drivit på med väckt ärende och interpellation i 
frågan.  

Medarbetarundersökning. För att ha ett fokusområde Attraktiv arbetsgivare så noterar vi att 
inte heller under år 2020 lyckades en medarbetarundersökning bli genomförd. Inte sedan 2015 
har medarbetarna på ett anonymt, strukturerat vis fått möjlighet att tycka till om Åstorps 
kommun som arbetsgivare. Även här har Åstorpsalliansen lämnat in motion samt påtalat 
brister i kommunens ledarskap. 
 
Överenskommelser/utköp med/av chefer och medarbetare. Även under året 2020 har vi 
fortsatt med överenskommelser/utköp. I november ställde Åstorpsalliansen en interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande. Utköpen/överenskommelserna omfattar flera miljoner 
kronor under åren 2018-2020. Bara under år 2020 handlar det om flera olika yrken i svaret 
står att läsa ”Bitr rektor, Socialsekreterare, Ekonomibiträde, Personlig assistent, 
Undersköterska, Familjestödsassistent, Städare.” Även här har Åstorpsalliansen lämnat in en 
motion och vi hoppas nu framåt att med förbättrad styrning, ledning och kommunikation från 
kommunstyrelsens ordförande kunna komma tillrätta med dessa onödiga utgifter.  

Vi i Åstorpsalliansen vill med vår anmärkning gällande KSO, Ronny Sandberg (S) visa på att 
det har varit ett bristande agerande under året och tydliggöra vår syn på ansvarsförhållandet 
för kommunstyrelsens ordförande utifrån framlagda motiveringar.    

Våra ändringsyrkande att det skall framkomma i särredovisningen gällande vatten- och 
avloppsverksamheten status och summa för projektet kring Högalid/Maglaby. 



 

 

Vidare yrkade vi på att texten i redovisningen gällande BFAB skall uppdateras till år 2020.  

Yrkande gällande ansvarsfrihet Att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 
kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S) ansvarsfrihet med anmärkning för 2020 
till följd av bristande ledning och styrning.  
Motivering: KSO kritiseras för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.     
 
Då våra yrkande inte vann fullmäktiges gehör så väljer vi att reservera oss. 
  
 
Kommunfullmäktige 2021-04-26 
 
 
Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Hans Sundström (KD) 
 
 



<p ^iwuf^w>kr^érn^
^ AStW-f>

Kommunfullmäktige, 2021-04-26

Protokollsanteckning

Årsredovisning 2020 för Åstorps kommun

2020 var ett besynnerligt år med Coronapandemin som en våt överdragande filt på hela den
kommunala verksamheten. Emellertid, med bl a hänsyn till pandemin har verksamheterna och
personalen återigen jobbat på i lojalitet mot kommun och mottagare. Våra anställda förtjänar
en eloge!

Även med vetskapen om Covid-19 så stannar den politiska verksamheten inte av helt och
därmed existerar ansvaret löpande. Oavsett. Således kan man konstatera att den politiska
verksamheten i mångt och mycket har inneburit en fön/altning av kommunen och en utbredd
problematik när det kommer till planering av byggnationer, byggnationstakt och
framförhållning till stora åtaganden för kommunens framtid. Här existerar det flera
förbättringsmöjligheter!

Det har även presenterats säryrkanden på årsredovisningen, som redan är verkställd, och
som är i ögonfallande. Att den egna instansen själva ska besluta om vem eller vilka som ska
ges ansvarsfrihet eller inte. Med den argumentationen och bristfälliga självinsikt kan man lika
gärna ta bort kommunrevision eller allt vad kommunallagen säger om jäv.

Summeras årsredovisningen kan man konstatera en sak. Allt som har gjorts och beslutats
hade ett helt annat alternativ. Ett Sverigedemokratiskt alternativ. SD-Åstorp lade en helt egen
budget som det enda motförslag till minoritetsstyret (S, C & V) som kunde bli resultatet för
Åstorps kommun 2020 och därmed vad årsredovisningen egentligen hade kunnat förtälja. Det
hade då kunnat framgå att detta alternativ innehöll den största satsning på skola och
äldreomsorg, satsningar på trygghet och framförallt satsningar och lösningar på kommunens
problematik kring byggnationer.

\
u<^

7
Anton Holmberg (SD) Rolf Lundqvist (SD)

eu^JM!^^
Richard Mattsson (3D)
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Åstorpsalliansen 
Reservation 
2021-04-26 

§ 12 Åstorps framtida vattenförsörjning och reningsverk 
 
Nu ska vi ta beslut om att bevilja detaljprojektering med sju (7) miljoner för ett antal 
projekt i kommunen gällande vatten och avlopp. Vi har invändningar mot är att vi inte 
har någon helhetsbild av behoven/planerna som vi politiker tagit beslut om, utan det 
känns som vi fattar beslut i de här frågorna allt eftersom. Det är säkert inte hela 
sanningen, men vi har i alla fall inte fått tillgång till underlag som täcker helheten. I 
maj 2020 fanns det ett underlag klart beträffande en vattenreservoar på Björnås. 
Detta underlag kom, enligt chefen för Tekniska, till kommunen i november, men vi 
politiker fick inte tillgång till detta förrän sju dagar innan beslut ska fattas. Detta är 
bara ett exempel på hur det kan gå till när vi ska fatta beslut. 

Vi har också problem med projekteringen av det reningsverk som Åstorps kommun 
tänkt bygga ihop med Bjuvs kommun. Detta har länsstyrelsen sagt nej till, med 
hänsyn till de planerade utsläppen från detta i Humlebäcken.  

Detta är ingen lätt uppgift, här handlar det om stora pengar för kommunens invånare 
och det kommer påverka alla hushåll i Åstorp, då det är taxorna för vatten som 
kommer höjas för att täcka kostnaderna för allt som vi måste bygga nytt eller på 
annat vis åtgärda. Vi skulle vilja ha fram ett heltäckande underlag som visar vad som 
måste göras och till vilka kostnader, så att vi inte fattar beslut som inte är i rätt 
riktning eller som är onödiga. Vi vill också få veta om det finns fler möjligheter att lösa 
behoven på, eller om det bara finns ett sätt. 
 

Våra ändringsyrkande: 
 
Att en helhetslösning presenteras innan vidare ställningstagande inom 
vattenförsörjning och reningsverk.  

Att ta fram en alternativ kostnadskalkyl för att uppgradera och renovera Kvidinge 
reningsverk då vi ej vet om NSVA får tillstånd att etablera ett gemensamt reningsverk 
med Bjuv i “Ekevång”.  

Att en totalinvesteringskalkyl tas fram för det gemensamma reningsverket i Ekevång. 

Att en kostnadsberäkning och tidsplan för framtagandet av en vattenförsörjningsplan 
redovisas.  



 
 

Åstorpsalliansen 
Att en indexuppräkning i aktuella siffror presenteras, idag har vi enbart kostnader   
utifrån 2015 års priser.   

Att kostnader för avveckling av nuvarande och vattenverk och vattentäkter 
presenteras samt en kostnadsbild för utökningen av vattenskyddsområde.  

Att en risk och sårbarhetsanalys presenteras utifrån att koncentrera vattenverk och 
vattentäkt till Kvidinge.    

 

Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet. 

 
Kommunstyrelsen 2021-04-26. 
 
 
Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L)  Hans Sundström (KD) 



Reservation ärende 12 Åstorps framtida vattenförsörjning och reningsverk.

Jag har efterfrågat material och utredningar i frågan vid ett flertal tillfällen under

mandatperioden. Den 21/4, bara några dagar före mötet,fickjag en kopia på en rapport som

befunnits sig på Kommunalrådets rum i en bokhylla i många år. Utan ha varit diarieförd.
Varför har inget informerats om den utredningen? Jag skickade den till Miljöchefen i Åstorp
som inte tidigare sett den.

Rapporten är från 2007 och innehåller mycket uppgifter som är relevanta idag men behöver

givetvis uppdateras och summorna indexuppräknas. Jag ställde på mötet frågor som inte

blev besvarade. Vad har gjorts med reningsverken sedan rapporten skrevs? Hur mycket har

renoverats? Vad har det kostat? Vad är totalsumman för planerna att bygga ett nytt

reningsverk? Inkluderat allt som påverkas av den iden, till exempel överföringsledningen,

pumpstationer mm. Man har sagt att Kvidinge reningsverk är fallfärdigt men rapporten säger

något helt annat. En renovering 2007 skulle bara kosta totalt 13 miljoner kronor. Varför
gjorde man inte det? När NSVA tog över driften borde de se till att hålla Åstorps VA-
installationer i bra funktion och inte låta dem förfalla. De har med flit eftersatt mycket av

underhållet och på så sätt både sparat på utgifter också fått installationerna att framstå i en

sämre dager. När utbyggnaden i Maglarby/Högalid genomfördes kopplade man in dem på

Kvidinge reningsverk. Någon investering borde då ha gjorts. NSVA har uttryckt att Kvidinge

reningsverk är "tekniskt kraftigt eftersatt". Man försöker förleda fullmäktige för att det dyra

förslaget på nybygge skall anammas.

Ordet "fallfärdigt" verkar inte vara passande! Först när man har totalsummorna på att

renovera eller bygga nytt presenteras kan fullmäktige ta ett korrekt beslut. Ärendet verkar
dåligt berett, tveksamheter om vad det innebär, läser man förslaget förstår jag och många

att det gäller 7 miljoner för fortsatt projektering och nedläggning av Kvidinge reningsverk.
Kommunalrådet gick upp i talarstolen och lovade att det enbart handlade om de 7

miljonerna för fortsatt projektering. Ärendet borde inte kommit upp på detta sätt.

Komunfullmäktige skall hantera frågor som är tydliga och avgränsade så att samtliga

ledamöter vet vad ett beslut handlar om. Man skall inte behöva gå till domstol för att få

utrett vad som beslutats. Utöver den ej diarieförda utredningen lär det finnas ytterligare
dokument.

'^u—^
Jan Hennicks, Knutsgatan 1, 26533 Åstorp



^ ^i^r^e4éw^fcratsr^ Kommunfullmäktige, 2021-04-26

Protokollsanteckning
Åstorps framtida vattenförsörjning och reningsverk

Framtid är just nyckelordet när ärendet Åstorps framtida vattenförsörjning och reningsverk
benämns och ska beslutas om. Kärnverksamheter i all sin ära men när vatten och avlopp, en
sådan självklar förutsättning, inte skulle fungera raseras mer eller mindre samtliga verksamheter
direkt.

Längs ärendet har både kommunens profession via tekniska kontoret samt med kommunens
externa part NSVA presenterat underlag och föreslagna linjer. Vilka som sedan summeras till en
linje. En linje som är själva startskottet på hur Åstorps kommun ska fortskrida i ärendet och göra
det bästa möjliga av situationen för samtliga kommuninvånare och miljö. Således behöver både
Åstorps kommun och professionen se över de möjligheter som är rimliga utifrån flera perspektiv,
allt ifrån kostnader och miljösynpunkt. Med detta måste varje möjlighet granskas med rimlighet för
att framtiden ska bli så optimal som möjligt.

Fram och tillbaka har man benämnt nedläggningen av Kvidinge reningsverk och om följande
då eventuellt ska göras tillsammans med överföringen till Nyvångsverket. Grunden måste vara
säkerställandet av dricksvattenförsörjningen parallellt med att kostnaderna inte skenar iväg.
Med detta i åtanke, vad är då nästa steg för Åstorps kommun gällande vår framtida
vattenförsörjning och reningsverk?

För att ta de rimligaste besluten för en sådan stor fråga är det otvivelaktligen att man behöver
så lämpliga underlag som går att få tag på. För att få just detta föreslås kommunen att bevilja
en detaljprojektering på sju miljoner kronor och framtagande av beslutsunderlag för
igångsättning. Följande implicerar därmed en komplettering på:
• En ny spillvattenledning från Kvidinge avloppsreningsverk till Nyvångs avloppsreningsverk
• Samförläggning av en ny dricksvattenledning, tillsammans med ovan nämnda spillvatten

ledning, för att skapa en säker och tillgänglig redundans i dricksvattenförsörjningen
• Ny vattenledning i södra industriområdet för utökad kapacitet
• En ny reservoarvolym i Björnås för att skapa en säker och tillräcklig redundans i

dricksvattenförsörjningen

Således kommer denna utredning ge ett bredare perspektiv på huruvida den bästa väg är att
gå med mer informationsunderlag. Ett underlag som ges med ett gehör på ett godkännande
av detaljprojekteringen. Därefter när detaljprojekteringen har fått åskådliggöra sitt innehåll
kommer diskussionen om de stora kommande inventeringar för kommunen samt komplettera
informationsunderlaget innan man beslutar om hur och vilka investeringar som ska göras
samt i vilken ordningsföljd. Befintligt ärende i sig är just ett beviljande av detaljprojektering.

Med hänsyn till ovan yrkade SD-Åstorp bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

<v \Lli^^
Anton Holmberg
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Rolf Lundqvist (SD) Richard Mattsson (SD)
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Kommunfullmäktige, 2021-04-26

Protokollsanteckning

Kompletteringsbudget 2021 med finansiella mål

Enligt formalia är det dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om Kompletteringsbudget 2021
med finansiella mål.

Följande ärende bygger vidare på det beslut kommunfullmäktige tog när Åstorps kommuns
budget 2021 klubbades. Utifrån denna budget, vars ursprung kommer ifrån minoritetsstyret (S, C
& V), kommer alltså en komplettering i form av:

• Kompletteringsbudget för driftposter godkänns med en intäktspost avseende exploatering om
10 000 tkr och ett ökat resultat om 10 000 tkr.

• Kompletteringsbudget för investeringar godkänns med totalt 17 516 tkr i enlighet med förslag i
bilaga 1.

• Budget 2021 med planar 2022-2023 kompletteras med finansiella mål för koncernen avseende
resultat, soliditet och självfinansieringsgrad av investeringar.

Med detta är ovanstående en formalia och direkt konsekvens utifrån den budget som har
beslutats om för 2021.

Inte bara ovanstående utan hela den pågående budgeten 2021 består av flera aspekter SD-
Åstorp hade önskat se helt andra prioriteringar på. T ex större satsningar på skola, äldreomsorg,
trygghet, byggnationsprocesser, miljö eller anställda. Emellertid fick SD-Åstorps budget inte stöd
från något annat håll och pga att den övriga oppositionen inte gav sitt stöd för SD's budget där de
istället stöttade minoritetsstyrets budget indirekt.

Av denna anledning härstammar berört ärende. SD-Åstorp hade ett helt eget budgetförslag för
Åstorps kommun med de största satsningar på kärnverksamheten. Detta ar något vi kommer stå
fast vid och vidhålla vår politik samt förslag.

Med hänsyn till ovan kommer Sverigedemokraterna Åstorp att inte delta i beslut.

A 6V\ /̂(

Anton Holmberg (SD)
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