
ÅSTORP 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 - 22:30 
Ajournering 19:37 - 20:00, 22 : 11 - 22: 18 

Beslutande Se bilaga 

Övriga deltagare Merih Özbalci , Anna Falkenstam, 
adm inistrativ chef/ tf kommunchef/ekonom ichef 
kommunsekreterare Ann-C hristin Sande l I, 
Jörgen Wallin , teknisk chef Överförmyndarnämnden 4K 
Linda Tholen , Anna-Lena Lundin, 
nämndsekreterare Överförmyndarnämnden 4K 

Utses att justera Reino Persson (S) Rolf Lundqvist (SD) 

Plats och tid Stationshuset onsdag den 26 februari 2020 klockan 09:00 

Sekreterare 
&--& 

Merih Ozlfa lci §§ 26 - 46 

Ordförande Lucy Glinka (S) 

~CV---
Justerande Reino Persson (S) Rolf Lundqvist (SD) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunfu ll mäktige 
Sam manträdesdatum 2020-02-24 

Datum för anslagets uppsättande 2020-02-26 
Datum för anslagets nedtagande 2020-03-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrel seförvaltningen 

k-gK_ 
lJ nderskrift 
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ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 2(30) 

Paragraf 

Kf § 25 
Kf § 26 
Kf § 27 
Kf § 28 

Kf § 29 
Kf § 30 

Kf § 31 
Kf § 32 
Kf § 33 
Kf § 34 
Kf § 35 

Kf § 36 
Kf § 37 

Kf § 38 

Kf § 39 

Kf § 40 
Kf § 41 
Kf § 42 

Kf § 43 

Kf § 44 
Kf § 45 

Kf § 46 

Ärende 

Godkännande av kallelse 
Godkännande av föredragningslista 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Information om Överförmyndarnämnden 4K:s verksamhet 
Eventuella avsägelser/val 
Val av ledamot till Socialnämnden 
Val av ersättare till Socialnämnden 
Avsägelse från Henrik Ötmerby (M) avseende 
bildningsnämnden 
Val av ledamot till Bildningsnämnden 
Val av ersättare till Bildningsnämnden 
Avsägelse från Octavian Grindean (SD) avseende tingsrätten 
Val av nämndeman 
Eventuel la nyinkomna frågor 
Enkel fråga (L) - "Akuta förskolor dröjer i hela Åstorp - 40 
barn i kö!" 
Enkel fråga (L) - "Rekrytering av kommunchef' 
Eventuella nyinkomna interpellationer 
Interpellation (M, L, KO) - "Ett vidlyftigt chefsavslut på 
nästan 3 miljoner, hur rimmar det ihop med effektiviseringar i 
kommunen på försko la, grundskola och äldreomsorg?" 
Försäljning av mark på Södra Industriområdet (Södra delen), 
del av Broby 4:21, 4:32, 4:35, 57: 1 
Försäljning av mark på Södra Industriområdet (Norra delen) , 
del av Broby 4:21 , 4:27, 57: 1 
A vfal Is taxa 2020 
Förändring i kommunstyrelsens organisat ion 
Överföring av ansvar och drift av trygghetsboendenas 
mottagningskök och matsalar till kostenheten 
Eventuella nyinkomna motioner 
Motion (M, L, KO) - Översyn av chefsavtal och rutiner för att 
förhindra onödigt dyra utköp i framtiden 
Motion (M, L, KO) - Sätt upp kameror på våra stationer - nu! 
Motion (M, KO) - Ytterligare krav vid beviljande av 
ekonomiskt bistånd samt framtagande av handlingsplan 
Anmälningar/delgivningar 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 

NÄRVAROLISTA 
0 

kommunfullmäktige ledamöter ~ 
;> 

och ersättare samt omröstningsbilaga :«i 
z 

Namn Ledamöter ro ....., 

Wiveca Andreasson (M) X 
Annica Vink (C) X X 
Åsa Holmen (L) X 
Hans Sundström (KD) X 
Ronny Sandberg (S) X X 
Johan Bergqvist (V) X X 
Maria Gottschalk (-) X X 
Jan Karlsson (M) 
Murat Özbalci (C) X X 
Mattias Jonsäter (L) X 
Bitten Mårtensson (S) 
Peter Lindberg (SD) X X 
Martin Sjöström (M) X 
Isabella Dzanko (S) X X 
Richard Mattson (SD) X X 
Joakim Sandberg (M) X 
Menaid Nocic (S) X X 
Sten Hugosson (SD) X X 
Roger Nielsen (M) X 
Lennart Fredriksson (S) X X 
Nikki Arv idsson (SD) X X 
Othman Al Tawalbeh (S) X X 
Rolf Lundqvist (SD) X X 
Gun Friberg (S) X X 
Marcus Möller (SO)§§ 25 - 40 X X 
Reino Persson (S) X X 
Anna-Lena Olsson (SO) X X 
Anton Holmberg (SD) X X 
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf. X 
Lucy Glinka (S) 1 :e vice ordf. X X 
Per-Arne Håkansson (S) ordf. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

§ 39 § 41 
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Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 

~-------~---

Namn Ersättare 

(M) 
Patrik Selemba tjg. 
Amelie Stenqvist 
Ulf Söderström 

Ioana Cimpoeru tj g. 
Bengt Olle Andersson tjg. 
Dafina Lugici 
Mikael Mårtensson 
Linda-Marie Camper 

Marika Lindberg tjg. §§ 41 - 46 
Jan Hennicks (-) 
Glehn Edman 
Tony Wiklander 
Harri Rosqvist 
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Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

§ 39 § 41 
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Utdragsbestyrkande 
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Juste randes signatur 

Kommunfullmäktige 5(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Samrnanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 26 

Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
11 februar i 2020 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
samma dag vatjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 14 februari 
2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kungörelsen godkännes. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 6(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 27 

Godkännande av föredragningslistan 

Yrkande 
Ordförande yrkar på att: 

• Under eventuella avsägelser/val läggs följande ärende till: 
o Val av ledamot till Socialnämnden 
o Val av ersättare till Socialnämnden 
o Avsägelse från Henrik Önnerby (M) avseende 

bildningsnämnden 
o Val av ledamot till Bildningsnämnden 
o Val av ersättare till Bildningsnämnden 
o Avsägelse från Octavian Grindean (SD) avseende tingsrätten 
o Val av nämndeman 

• Under eventuella nyinkomna frågor läggs följande ärende till: 
o Enkel fråga (L) - "Akuta förskolor dröjer i hela Åstorp - 40 

barn i kö! " 
o Enkel fråga (L) - "Rekrytering av kommunchef ' 

• Under eventuella nyinkomna interpellationer läggs följande ärende 
ti 11 : 

o Interpellation (M, L, KO) - "Ett vidlyftigt chefsavslut på 
nästan 3 miljoner, hur rimmar det ihop med effektiviseringar 
i kommunen på förskola, grundskola och äldreomsorg?" 

• Under eventuella nyinkornna motioner läggs följande ärenden till: 
o Motion (M, L, KO) - Översyn av chefsavtal och rutiner för att 

förhindra onödigt dyra utköp i framtiden 
o Motion (M, L, KO) - Sätt upp kameror på våra stationer - nu! 
o Motion (M, KO) - Ytterligare krav vid beviljande av 

ekonomiskt bistånd samt framtagande av handlingsplan 
• Anmälningar/delgivningar utgår 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Dagordningen godkännes med ovan justeringar. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 7(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 28 

Information om Överförmyndarnämndens 4K: s verksamhet 

Sammanfattning 
Representanter från Överförmyndarnämnden 4K kommer och informerar 
om nämndens verksamhet. 

Kom munfullmäktiges beslut 
Tackar för informationen och noterar det till protokollet. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 8(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 29 

Eventuella avsägelser/val 

Val av ledamot till Socialnämnden 
Dnr KSFD 2020/l 0 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till uppdraget som ledamot i 
Socialnämnden som innehades av Socialdemokraterna tidigare. 

Yrkande 
Isabella Dzanko (S) yrkar på att utse Magnus Olsson (S) till ledamot i 
Socialnämnden. 

Proposition 
Ordförande ställer lsabella Dzanko (S) yrkande under proposition och finner 
att detta bifall es. 

Kom munfullmäktiges beslut 
Utse Magnus Olsson (S) till ledamot i Socialnämnden. 

Expedieras: 
Akten 
Vald ledamot 
Socialnämnden 
HRSC 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatu r 

Kommunfullmäktige 9(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 30 

Val av ersättare till Socialnämnden 
Dnr KSFD 2020/10 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fy llnadsval till uppdraget som ersättare i 
Socialnämnden som innehades av Socialdemokraterna tidigare. 

Yrkande 
Isabella Dzanko (S) yrkar på att utse Kerst in Lindecrantz-Noreson (S) till 
ersättare i Socialnämnden. 

Proposition 
Ordförande ställer Isabella Dzanko (S) yrkande under proposition och finner 
att detta bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Kerstin Lindecrantz-Noreson (S) till ersättare i Social nämnden. 

Expedieras: 
Akten 
Vald ledamot 
Socialnämnden 
HRSC 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige l 0(30) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

KF § 31 

Avsägelse från Henrik Önnerby (M) avseende bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2020/10 

Sammanfattning 
Henrik Önnerby (M) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget 
som ledamot i Bildningsnämnden. 

Besluts underlag 
Avsägelse från Henrik Önnerby (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 

Expedieras: 
Akten 
Avgående ledamot 
Bildningsnämnden 
HRSC 

wr Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 11 (30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 32 

Val av ledamot till Bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2020/10 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till uppdraget som ledamot i 
Bildningsnämnden som innehades av Moderaterna tidigare. 

Yrkande 
Wiveca Andreasson (M) yrkar på att utse Bengt Ni lsson (M) till ledamot i 
Bi ldningsnämnden. 

Proposition 
Ordförande ställer Wiveca Andreasson yrkande under proposition och finner 
att detta bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Bengt Nilsson (M) till ledamot i Bildningsnämnden. 

Expedieras: 
Akten 
Vald ledamot 
Bildningsnämnden 
HRSC 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 12(3 0) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 33 

Val av ersättare till Bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2020/10 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till uppdraget som ersättare i 
Bi ldningsnämnden som innehades av Moderaterna tidigare. 

Yrkande 
Wiveca Andreasson (M) yrkar på att utse Fredrik Karlsson (M) ti ll ersättare 
i Bildningsnämnden. 

Proposition 
Ordförande ställer Wiveca Andreasson (M) yrkande under proposition och 
finner att detta bi fa l les. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Fredrik Karlsson (M) till ersättare i Bildningsnämnden. 

Expedieras: 
Akten 
Vald ledamot 
Bi ldn ingsnämnden 
HRSC 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 13(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Samrnanträdesdaturn 2020-02-24 

Kf § 34 

Avsägelse från Octavian Grindean (SD) avseende tingsrätten 
Onr KSFO 2020/1 0 

Sammanfattning 
Octavian Grindean (SO) har inko mmit med en avsäge lse avseende 
uppdraget som nämndeman i tingsrätten. 

Besluts underlag 
Avsägelse från Octav ian Grindean (SO) 

Kommunfullmäktiges bes lut 
Avsägelsen godkännes. 

Expedieras: 
Akten 
Avgående ledamot 
HRSC 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 14(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 35 

Val av nämndeman 
Onr KSFO 2020/10 

Sammanfattning 
Kommunfu llmäktige har att förrätta fy llnadsval till uppdraget som 
nämndeman i tingsrätten som innehades av Sverigedemokraterna tidi gare. 

Yrkande 
Anton Holmberg (SO) yrkar på att utse Harri Rosqvist (SO) ti ll nämndeman 
i tingsrätten. 

Proposition 
Ordförande ställ er Anton Holmbergs (SO) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Harri Rosqvist (SO) till nämndeman i tingsrätten. 

Expedieras: 
Akten 
Vald ledamot 
Tingsrätten 
HRSC 

(f 
Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 15(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 36 

Eventuella nyinkomna frågor 

Enkel fråga (L) - "Akuta förskolor dröjer i hela Åstorp - 40 barn i kö! " 
Dnr KSFD 2020/65 

Sammanfattning 
Åsa Holmen (L) har inkommit med en enkel fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande: 
"Situationen var redan akut den 2019-02-27 när Bildningsnämnden tog 
beslut om att göra en hemställan om behovet av nya lokaler till förskolan 
både på kort och lång sikt. Beslutet sänds vidare till Kommunstyrelsen. De 
styrande i Kommunstyrelsen orkade inte komma till ett bes lut i frågan förrän 
i augusti och då blev bes lutet att sätta in moduler i Kvid inge, Nyvång och på 
Rågenskolan. Sedan hände ingenting i Kvid inge eller på Rågen. En 
bygg lovsansökan lämnades in till Bygg- och miljönämnden angående 
moduler till Nyvång. Bygglovet avs logs på grund av bullerproblem. 

l bö1:jan av januari 2020 var läget ännu mer akut, 58 barn saknar 
förskoleplats första kvartalet 2020. BF AB har då inkommit med ett förslag 
om att använda Oasens moduler. Dessa moduler var aktuella redan tidigare 
för barn från Kvidinge. Men då avslog nämnden den 24/4 det förslaget och 
skickade en uppmaning till Kommunstyrelsen att det är mycket ange läget 
för kommunen att skyndsamt utreda och hitta nya bättre lösningar för 
förskolans verksamhet. Men eftersom inget hände finns idag inte möjlighet 
för nämnden att erbjuda föräldrar och barn i Åstorps kommun kvalitativa 
förskoleplatser nära hemmet. l nuläget är det nöd lösningarnas tid , föräld rar 
få r åka härs och tvärs i kommunen för att lämna sina barn i en förskola som 
för tillfället kan ta in ett barn till. 

Det kan konstateras att politiska bes lut i olika nämnder inte leder till 
verkställighet, ett stort grundläggande problem för Åstorps kommun. Det 
finns tydligen ett systemfe l i kommunens processorgani sation och ansvaret 
vilar tungt på de styrande politikerna; Bildningsnärnndens ordförande Reino 
Persson och Kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg. 

l mitten av februari 2020 kan vi då konstatera att nu måste de mesta akuta 
fallen lösas och då handlar det om 40 barn som står utan förskolepl ats på 
grund av en dålig planering i den kommunala organisationen och 
ofullständiga bygglovsansökan. Återi gen kan vi konstatera att den politiska 
styrningen brister. Ni må reagera men agera gör ni då verkligen inte! 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 16(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sarnmanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 36, forts 

Mot bakgrund av detta ställer jag följande fråga till Bildningsnämndens 
ordförande: 

Är det acceptabe lt att låta 40 barn vänta i kö på en förskoleplats som har 
varit akut under åtminstone ett år?" 

Beslutsunderlag 
Enkel fråga från Åsa Holmen (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas och besvaras muntligen av Ronny Sandberg (S). 

Expedieras: 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 17(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 37 

Enkel fråga (L) - "Rekrytering av kommunchef'' 
Dnr KSFD 2020/64 

Sammanfattn ing 
Åsa Holmen (L) har inkommit med en enkel fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande: 
"Kommunstyrelsen fattade beslut i juni 201 9 om att utse kommunstyrelsens 
arbetsutskott till rekryteringsgrupp fö r anställning av ny kommunchef. 
Ronny Sandberg tog vid det senaste Kommunstyrelsesammanträdet den 5 
februari 2020 upp svårigheterna kring kommunchefsrekryteringen. Vi fi ck 
en kort information under mötet men sedan utgår jag från att ärendet har 
di skuterats vidare i Kommunstyrelsens arbetsutskott, om hur processen skall 
gå vidare. Frågan är när vi kan ha en ny kommunchef på pl ats om nu det är 
problem med processen. Under slutet av vecka 8 kommer det första 
intervjutillfället igång. Processen drar ut på tiden. Hur reagerar samt agerar 
Ronny Sandberg? 

Mot bakgrund av ovan ställer jag fö lj ande fråga till Kommunstyrelsens 
ordförande: 
Har du fö ljt beslutet från kommunstyrelsen om att låta arbetsutskottets 
ledamöter utgöra rekryteringsgrupp full t ut om så inte är fa llet vad är skälet 
till det, hur har du reagerat samt agerat i ärendet? 

Beslu ts underlag 
Enkel fråga från Åsa Holmen (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan få r ställ as och besvaras muntligen av Ronny Sandberg 

Expedieras: 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 18(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 38 

Eventuella nyinkomna interpellationer 

Interpellation (M, L, KD) - "Ett vidlyftigt chefsavslut på nästan 3 
miljoner, hur rimmar det ihop med effektiviseringar i kom munen på 
förskola, grundskola och äldreomsorg?" 
Dnr KSFD 2020/57 

Sammanfattning 
Åsa Holmen (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström (KO) har 
inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande. 
"Ett vidlyftigt chefsavslut på nästan 3 miljoner, hur rimmar det ihop med 
effektiviseringar i kommunen på förskola, grundskola och äldreomsorg? 

Det dröjde till den 28 maj 2019 innan den enski lda överenskommelsen slöts 
mellan arbetsgivaren och kommunchefen. Kommunchefen blev 
arbetsbefriad från och med den 1 juni 2019 till och med den 31 januari 202 1. 
Arbetsgivaren förbinder sig att betala ut månadslön på 89 000 kronor i 20 
månader. Utöver lön betalar Åstorps kommun samtliga kopplade förmåner, 
såsom full pension och semesterersättning med mera. 
Med anledning av den totala slutenheten i ärendet om kommunchefens 
avgångsvederlag ställ er vi följande frågor till Kommunstyrelsen ordförande: 

1. Med vilket skäl och moti vering gick Du med på så långtgående krav 
där arbetsgivaren är generös med avgångsvederlaget trots att 
kommunchefen blev arbetsbefriad samt ditt uttalade missnöj e med 
hennes arbetsinsats som kommunchef? 

2. Hur mycket kostar denna enskilda överenskommelse total sett 
inklusive allt som härrör kommunchefens tjänst och även då 
utnämning av tf kommunchef? 

3. Varför valde Du att runda personalutskottet som enligt komm unens 
reglemente är kommunens organ i personaladministrati va frågor och 
som har en arbetsgivar-funktion? Varför har du undanhåll it att 
informera kommunstyrelsen och dess arbetsutskott om innehållet i 
överenskommelsen innan avtal skrevs på? 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 19(30) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdaturn 2020-02-24 

Kf § 38, forts 

4. Kommunchef Lena Mårtensson Stenudd är fortfarande anstäl ld av 
Åstorps kommun och även av Hörby kommun. Det finns regler i 
kommunens reglemente angående bisysslor, på vi lket sätt har det 
hanterats och vi lka beslut är fattade av kommunstyrelsen i frågan? 

5. Anser Du att den enski lda överenskommelsen som slöts av 
arbetsgivare genom tf kommunchef Paul Ek! und, som senare fick 
tjänst i Hörby och kommunchef Lena Mårtensson Stenudd är 
förenlig med god etik och moral? 

6. Med vilken motivering skrev ni in att kommunchefen är fri att ta 
annat arbete/anställning/ inkomst utan att det påverkar Åstorps 
kommuns utbetalningar? 

7. Är det fören ligt med socialdemokratisk politik att åtnjuta dubbla 
löner under en längre period (22 månader) när kommunen samtidigt 
ger direktiv om att lägga sparbeting på förskola, skola och 
äldreomsorg? 

8. Vad kunde ha gjorts annorlunda gällande den enskilda 
överenskommelsen och vi lka lärdomar drar du inför kommande 
framtida anställningsförfarande av kommunchef?" 

Ronny Sandberg (S) har besvarat interpellationen. 

Beslutsunderlag 
Interpellationssvar från Ronny Sandberg (S) 
Interpellation från Åsa Holmen (L), Roger Nielsen (M) och Hans Sundström 
(KO) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande. 

Expedieras: 
Akten 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 20(30) 

Sammanträdes protokoll 
Sarnmanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 39 

Försäljning av mark på Södra Industriområdet (Södra delen), del av 
Broby 4:21, 4:32, 4:35, 57:1 
Dnr KSFD 2019/364 

Sammanfattning 
Södervidden Fastigheter AB har anmält intresse av att förvärva del av Södra 
industriområdet med syftet att uppföra en anläggning till 
li vsmedelsbranschen med 50-65 anställda. Köpeavtal är upprättat. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-02-05, § 45 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01 -08, § 11 
Översiktlig karta 
Ansökan om markförvärv 
Köpeavtal 

Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bi fa ll till kommunstyrelsens förs lag om att ge 
mark- och exploaterings ingenjören i uppdrag att genomföra försä ljning 
en! igt bifogat köpeavtal med en redaktionell ändring att det är 
kommunfu llmäktige som ska godkänna köpeavtalet och inte 
kommunstyrelsen. 

Annica Vink (C) yrkar bifall ti ll Ronny Sandbergs (S) yrkande. 

Roger Nie lsen (M) yrkar återremiss för att klargöra trafikfrågorna. 

Wiveca Andreasson (M) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande. 

Mattias Jonsäter (L) yrkar bifall till Roger Nie lsens (M) yrkande. 

Hans Sundström (KO) yrkar bifall ti ll Roger Nielsens (M) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställ er Roger Nielsens (M) återremissyrkande med 
bifa ll syrkanden från Wiveca Andreasson (M), Mattias .J onsäter (L) och Hans 
Sundström (KO) under proposition och finner att detta avs lås. 

Roger Nielsen (M) begär votering. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 21 (30) 

Sammanträdesprotokoll 
Samrnanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 39, forts 

Voteringsordning 
Den som vill avsl å Roger Nielsens (M) yrkande röstar "Ja" och den som vill 
bifalla Roger Nielsens (M) yrkande röstar "Nej". 

Då voteringen utfaller med 22 "Ja" röster och 9 "Nej" röster bes lutar 
kommunfullmäktige avs lå Roger Nielsens (M) återrernissyrkande, för 
voterings resultatet se separat bilaga. 

Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkande från 
Annica Vink (C) under proposition och finner att detta bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ge mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att genomföra försä ljning 
enligt bifogat köpeavtal. 

En redaktionell ändring av köpeavtalet görs med att det är 
kommunfullmäktige som ska godkänna köpeavtalet och inte 
kommunstyrelsen. 

Reservation 
Åstorpsalliansen reserverar sig skrift ligen. 

Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 
Administrativa enheten 

Utdragsbestyrkand e 



0 

Astorpsalliansen 
Reservation då eget yrkande föll 
2020-02-24 

Ärende§ 10 Försäljning av mark på Södra Industriområdet (Södra delen), del av Broby 
4:21, 4:32, 4:35 57:1 

Nu är det dags att säl ja mer mark på industriområdet i Åstorp, något som givetvis är positivt för att 

skapa nya arbetstillfällen för invånarna. Tyvärr har vi ibland en ansträngd trafiksituation på detta 

område och det uppstår flaskhalsar som invånarna klagar på . Dessa klagomål ledde till att det gjordes 

en trafikutredning för att se hur det faktiskt ser ut. Denna utredning visade att området "svä ljer" fler 

bilar och lastbilar på området . Nu vill vi sälja mark till ett bolag som kommer uppföra lager och 

logistikan läggning. Bolaget "bedömer" att de inte kommer att överstiga de uppskattningar som 

angetts i trafikutredningen. Det är ju lite spännande att de "bedömer" det. Vi stäl ler oss dock frågan 

hur mycket lastb il strafik de faktiskt räknar med? Att vi i kommunen inte vill ha mer uppgifter om 

detta ärende för att säkerställa att man inte kommer att överstiga beräkningarna, tycker vi är 

bedrövligt. Vi måste givetvis göra vårt yttersta för att ha bra underlag att fatta beslut utifrån. Vi ska 

inte ta beslut på vad köparen "bedömer" utan på underlag som visar fakta. 

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna hade följande yrkande: 

Återremiss för att klargöra trafikfrågorna. 

Då detta föll reserverar sig Åstorpsalliansen mot beslutet. 

För Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i KF 24 februari 2020 

Roger Nielsen (M) 

Åsa Holmen (L) 

Hans Sundström (KD) 



ÅSTORP 

Juste randes signatur 

Kommunfullmäktige 22(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 40 

Försäljning av mark på Södra Industriområdet (Norra delen), del av 
Broby 4:21, 4:27, 57:1 
Dnr KSFD 2019/3 65 

Sammanfattning 
Södervidden Fastigheter AB har anmält intresse av att förvärva del av Södra 
industriområdet med syftet att uppföra en byggvaruhandel med 8 
heltidsanstäl Ida. Köpeavtal är upprättat. 

Besluts underlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-02-05 , § 46 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08, § 12 
Översiktlig karta 
Ansökan om markförvärv 
Köpeavtal 

Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förs lag om att ge 
mark- och exploaterings ingenjören i uppdrag att genomföra försäljning 
enligt bifogat köpeavtal med en redaktionell ändring att det är 
kommunfullmäktige som ska godkänna köpeavtalet och inte 
kommunstyrelsen. 

Proposition 
Ordförande ställ er Ronny Sandbergs (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bi fä lles. 

Kommunfullmäktiges bes lut 
Ge mark- och exploaterings ingenjören i uppdrag att genomföra försäljning 
enligt bifogat köpeavtal. 

En redaktionell ändring av köpeavtalet görs med att det är 
kommunfu llmäktige som ska godkänna köpeavtalet och inte 
kommunstyrelsen. 

Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 
Administrativa enheten 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 23(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 41 

A vfallstaxa 2020 
Dnr KSFD 2020/16 

Sammanfattning 
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och 
tjänster som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna 
taxor och tjänster i de fem kommuner där NSR ansvarar för insamling av 
hushållsavfal I. 
I övrigt görs mindre förtyd liganden och ändringar av redaktionell art. 
Prisförändringarna kommer att kommuniceras ti ll abonnenterna genom olika 
informationsåtgärder. 
Förslaget är att den nya avfallstaxan bö1jar gälla den 1 april 2020. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-02-05, § 47 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22, § 21 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wall in, teknisk chef, 2020-01 -09 
Taxa 2020 - Folder 

Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anta 
avfallstaxan 2020 och att denna börjar gälla från 2020-04-01 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Anta avfallstaxan 2020 och att denna bötjar gälla från 2020-04-0 I 

Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 
NSR 
Admini strativa enheten 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatu r 

Kommunfullmäktige 24(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 42 

Förändring i kommunsty relsens organisation 
Dnr KSFD 2020/24 

Sammanfattning 
Vid arbetsutskottet den 22 januari 2020 lyftes ett ärende om att ändra 
kommunstyrelsens organisation från 13 ledamöter och 13 ersättare till 11 
ledamöter och 11 ersättare. Då detta är en ändring av reglementet behöver 
frågan behandlas av kommunfullmäktige. Enligt 4 kap I O § 2 st 
kommunallagen får kommunfullmäktige återkalla uppdragen för samtliga 
förtroendevalda i en nämnd vid fö rändringar i nämndorganisationen. 

Besluts underlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-02-05, § 48 
Tjänsteskri ve lse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-01 -23 
Protokol I från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-01 -22, § 25 
Reglemente för kommunstyrelsen med förslag till ändring 
Dom från Högsta förvaltningsdomstolen, 2016 ref 54 

Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar på att godkänna förslag till reglemente för 
kommunstyrelsen vilket innebär att kommunstyrelsens organisation minskas 
från 13 ledamöter och 13 ersättare till 11 ledamöter och 11 ersättare samt att 
reglementet träder i kraft vid månadsskiftet två månader efter att bes lutet 
vunnit laga kraft. 

Roger Nielsen (M) yrkar avslag. 

Hans Sundströ m (KO) yrkar avslag. 

Mari a Gottschalk (-) yrkar avslag. 

Johan Bergqvi st (V) yrkar avslag. 

Åsa Holmen (L) yrkar avslag. 

Wiveca Andreasson (M) yrkar avs lag 

Menaid Nocic (S) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 

Anton Holmberg (S O) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 25(3 0) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 42, forts 

Peter Lindberg (SO) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 

Murat Özbalci (C) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkanden från 
Menaid Nocic (S), Anton Holmberg (SO), Peter Li ndberg (SO) och Murat 
Özbalci (C) mot Roger Nielsens (M) avslagsyrkande med bifallsyrkanden 
från Hans Sundström (KO), Maria Gottschalk (-), Johan Bergqvist (V), Åsa 
Holmen (L) och Wiveca Andreasson (M) under proposition och finner att 
Ronny Sandbergs (S) yrkande bifalles. 

Wiveca Andreasson (M) begär votering. 

Voteringsordning 
Den som vi ll bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande röstar "Ja" och den som 
vill bifalla Roger Nielsens (M) yrkande röstar "Nej". 

Då voteringen utfaller med 20 "Ja" röster och 11 "Nej " röster beslutar 
kommunfu llmäktige bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande, för 
voteringsresultatet se separat bilaga. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna förs lag till reglemente för kommunstyrelsen vilket innebär att 
kommunstyrelsens organisation minskas från 13 ledamöter och 13 ersättare 
ti Il 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Reglementet träder i kraft vid månadsskiftet två månader efter att beslutet 
vunnit laga kraft. 

Reservation 
Astorpsalliansen reserverar sig skriftligen. 
Maria Gottschalk (-) reserverar sig skriftligen. 
Johan Bergqvist (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Protokollsanteckning 
Anton Holmberg (SO) meddelas möj lighet att inkomma med en 
protokollsanteckning. 

Expedieras 
Akten, Administrativa enheten 

Utdragsbestyrkande 
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Astorpsalliansen 

Reservation då eget yrkande föll 

2020-02-24 

§ 13 Förändringar i Kommunstyrelsens organisation 

De styrande har lagt ett förslag att minska kommunstyrelsen från 13 + 13 till 11 + 11 ledamöter. 

Detta för att Sverigedemokraterna inte har någon representation i kommunstyrelsens arbetsutskott, 

samt att Centern inte kunnat ersätta en person som lämnat. 

Att ersätta någon som har lämnat kommunstyrelsen är inte möjligt nu, då Sverigedemokraterna 

yrkade på proportionellt val när KS valdes, det vill säga ett av de partier som nu vill ändra på detta. 

Att anföra dessa skäl för att minska antalet ledamöter mitt i en mandatperiod anser vi är fel. Med 

den föreslagna ändringen får Socialdemokraterna behålla nuvarande antal ledamöter och ersättare, 

medan de andra blocken får färre ledamöter och ersättare. SO har själva har föreslagit vilka som ska 

sitta i arbetsutskottet, ingen annan. De får reda ut sina bekymmer själv. 

Vi har ställt många frågor till de som lägger förslaget, bland annat om hur ska vi göra i framtiden om 

det händer något liknande, ska vi då ändra kommunstyrelsen igen? 

Vi är mycket oroade över att Socialdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna på detta sätt vill 

försämra den politiska kartan mitt i en mandatperiod. De har själva sagt att klimatet inte alltid varit 

det bästa mellan partierna och har önskat att det ska förbättras. Då ställer vi oss frågan på vilket sätt 

detta gynnar dialogen mellan partierna? Att direkt lägga fram ett förslag utan att försöka lösa det 

med en dialog mellan alla partier. Vi har från Alliansen sida tagit initiativ till överläggningar mellan 

gruppledarna för varje parti, där vi ska kunna lyfta saker som vi ser som ett problem. Varför har man 

inte diskuterat denna fråga där? 

Det är många medborgare som saknar förtroende för politiker och som anser att vi politiker inte 

pratar med varandra som vuxna människor, nu bevisar ni med ert agerande i denna fråga att det 

tyvärr är precis så! Detta föder ännu mera förakt mot oss politiker. 

Tyvärr drogs inte yrkande tillbaka, trots kraftiga reaktioner, vilket visar att den antydda viljan att 

skapa ett bättre klimat mellan partierna mest varit ett spel för galle rierna . 

Åstorpalliansen hade följande yrkande: 

Avslag till förslaget. 

Då detta föll reserverar sig Åstorpsalliansen mot beslutet. 

För Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i KF den 24 februari 2020 

Roger Nielsen (M) 

Åsa Holmen (L) 
Hans Sundström (KD) 



SKRIFTLIG RESERVATION 
Kommunfullmäktige 2020-02-24 

Förändring i kommunstyrelsens organisation 

Då mitt med många andras avslagsyrkande föll, reserverar jag mig härmed skriftligen mot 
fattat beslut i detta ärende. 

Någon riktig organisationsförändring är inte planerad och föreslagen. Ärendet grundar sig 

helt till fullo i att minoritetsstyrande partier (S och C) besväras av en stark opposition. 

Första skälet kommunstyrelsens ordförande angett är att Sverigedemokraterna inte längre 

är representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Detta kan inte ses som ett problem, arbetsutskottet har fungerat väl och beredning har följt 

gällande reglemente för kommunstyrelsen. 

Att ett stort parti som Moderaterna under föregående mandatperiod inte var 

representerade i detta utskott, sågs aldrig som ett bekymmer. 

Det har även gjorts ett införande, att utöka beredningsgruppen, så att 

Sver igedemokraternas gruppledare Anton Holmberg nu sitter med i denna . En plats som 

normalt inte går utanför presidiet, som idag innefattar ledamöter från Socialdemokraterna, 

Centern och Moderaterna, så även här faller ordförandes så kallade problem, att det skull e 

vara ett bekymmer med beredandet av ärenden . 

Dessutom har Sverigedemokraterna blivit erbjudna Jan Hennicks (fd Sverigedemokrat) plats i 

KSau, men avböjt att besvara detta erbjudande . 

Andra skälet ordförande uppger är att kommunstyrelsen valdes proportionellt, att de inte 

kan göra fyllnadsval när deras ledamöter lämnar. 

Hittills har EN ledamot lämnat kommunstyrelsen. 

Vid senaste kommunstyrelsesammanträde fanns 21 ledamöter närvarande, snittet under 

hela mandatperioden ligger på 19,5, så ledamöters närvaro kan anses vara stab ilt. 

Så länge det inte står tomma stolar hos mer än ett av blocken, finns inte här något problem, 

då alla platser är tillsatta, och beslut alltid kan fattas . 



Proportionellt valsätt är yrkat av sverigedemokraterna, vilket jag som dåvarande 

Sverigedemokrat tydligt tog avstånd ifrån . 

Om minoritetsstyret upplever detta obekvämt idag, så är det inte skäl för att upplösa 

kommunstyrelsen och minska antalet ledamöter, och därmed kringgå vad som beslutats av 

kommunfullmäktige efter valet 2018. 

Någon riktig organisationsändring är som sagt inte planerad och föreslagen, och någon 

annan skälig motivering till kommunstyrelsens förändring finns inte. 

M ed detta yrkade jag avslag! 

Maria Gottschalk 
Åstorps oppositionspolitiker 



Åstorps kommun, 24/2-2020 

Protokollsanteckning gällande Förändring av kommunstyrelsens organisation 

Artiklar har florerat från liberalvänstern och vildarna angående det omdiskuterade ärendet 
Förändring av kommunstyrelsens organisation. Det har bl a benämnts hur minoritetsstyret och 
SO-Åstorp skall samarbeta. Anklagelserna, från vildarna i desperation, visar endast deras 
besvikelse i ren bitterhet. Att författa ogenomtänkta insändare och upprepa faktafel, tillsammans 
med angrepp mot person och SO-Åstorp, illustrerar endast att våra kritiker har helt slut på egna 
argument. SO-Åstorp tar därför väldigt lätt på den obefogade kritiken från vänsterliberalerna och 
vildarna. 

Under ärendets beslutsgång har de politiska vildarna och ÅA presenterat egna ogenomtänkta och 
ogenomförbara förslag. Samtliga missgynnar SO och man hävdar även bekymmerslöst att SO inte 
ska och behöver vara representerade. Detta illustrerar endast att de självutnämndas ageranden, 
med titlar som oberoende, har förlorat sin självständighet till "dåvarande" (eller nuvarande?) 
moderatledaren. 

Noterbart är även att vildarna och Åstorpsalliansen är minoritetsstyrets bästa vän när det gäller 
motioner och yrkanden från SO-Åstorp. Krafttag mot invandringsproblematiken i kommunen och 
gratis trygghetslarm är tydligen horribla förslag att stödja. Obekymrat presentera ofinansierat 
förslag om nya lägenheter för nyanlända går tydligen bra. Mycket egendomligt. .. 

Val av ny kommunstyrelse (KS) innebär att rådande styrelse väljs om, minskas med 2 ledamöter 
samt 2 ersättare. Detta i linje med befintligt nationellt räknesystem och det är just de två sista 
lottningsplatserna som tages bort. SO har redan förlorat två mandat. Förslaget innebär alltså att 
SO får tillbaka en plats i KS och får även tillbaka sina självklara platser i de utskott som berörs av 
KS! Med andra ord , Sverigedemokraterna Åstorp utökar sina mandat i KS, vildarna försvinner, SO
Åstorp får betydligt större inflytande med ökad insyn, mindre politikerkostnader och framförallt 
behåller SO-Åstorp sin absoluta vågmästarroll i Åstorp! 

Sverigevänner, beslutet är därför enkelt från SO-Åstorps sida; bifalla denna 
organisationsförändring eftersom SO får tillbaka sitt demokratiska inflytande som väljarna givit. 
Det är med ett stort varmt hjärta, Sverigevänner, där vi tillsammans med våra väljare och 
kommuninvånare mobiliserar oss framåt! 

Detta är på förändring på riktigt! 

Peter Lindberg (SO) Rolf Lundqvist (SO) 

Sida 1 av 1 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 26(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 43 

Överföring av ansvar och drift av trygghetsboendenas mottagningskök 
och matsalar till kostenheten 
Dnr KSFD 2020/1 

Sammanfattning 
Trygghetsboendena Rönnåsen och Punkthuset har idag mottagningskök och 
tillhörande matsal som socialnämnden har ansvar för. Kostenheten sköter 
verksamheterna åt socialnämnden mot en årli g kostnadsreglering. För att 
kostenheten ska få en helhetssyn i sin verksamhet och använda sina resurser 
på ett effektivare sätt, föres lås socialnämnden att flytta över ansvaret och 
driften för mottagningsköken till Kommunstyrelsens kostenhet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-02-05 , § 39 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01 -08, § 5 
Protokoll från Socialnämnden 2019-12- 12 § 136 
Protokoll från Socialnämndens arbetsutskott 2019-12-05 § 295 
Tj änsteskrivelse från Jesper Hansen, servicechef, 2019-12- 16 
Tjänsteskrivelse av Ursula Svensson, verksamhetschef, 2019-11 -26 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifa ll ti ll kommunstyrelsens förs lag om att ge 
serviceavdelningen uppdrag att till sammans med Socialförvaltningen fl ytta 
driften samt hyresavtalen av restaurange rna till serviceavdelningen, samt 

• Att ge Serviceavdelningen uppdrag att reglera kostnaderna inför 2021 
så att täckning för att självkostnad uppnås för alla måltider. 

• Att ansvaret övertas 2020-03-0 I 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifal les. 

Kommunfullmäktiges beslut 
ge serviceavdelningen uppdrag att till sammans med Socialförvaltningen fl ytta 
driften samt hyresavtalen av restaurangerna till serviceavdelningen, samt 

• Att ge Serviceavdelningen i uppdrag att reglera kostnaderna inför 
202 1 så att täckning för att självkostnad uppnås för al la måltider. 

• Att ansvaret övertas 2020-03 -01 

Utd ragsbestyrkand e 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 

Kf § 43, forts 

Protokollsanteckning 

27(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Åstorpsalliansen meddelas möjlighet att inkomma med en 
protoko 11 santeckni ng. 

Expedieras 
Akten 
Serviceavdelningen 
Socialförvaltningen 
Administrativa enheten 

Utdragsbestyrkande 
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Astorpsall1ansen 

Protokollsanteckning: Överföra ansvar och drift av 

Trygghetsboendens mottagningskök och matsalar till 

kostenheten 

Äntligen börjar vi komma en bit på väg. Det här beslutet öppnar nämligen upp för att våra 

äldre ute i kommunen ska kunna få äta på kommunens trygghetsboende Punkthuset (i 

tätorten Åstorp) och Rönnåsen (i Kvidinge). 

Från Kommunala pensionärsrådets protokoll från den 12 dec 2019 står följande: 

"Socialförva ltningen har föreslagit socialnämnden att Kommunstyrelsens kostenhet ska 

överta ansvaret och driften för mottagningsköken på trygghetsboende från och med 2020. 

Socialnämnden har att ta stä llning ti ll förslaget på sitt sammanträde den 12 december 2019. 

Eftersom tanken är att kommunstyrelsen ska administrera köken hädanefter, har 

soc ialnämnden inte tagit ställning till pensionärsrådets framställan om möjligheten att äta 

mat ute på särskilda boenden. Denna fråga ligger istället hos Kommunstyre lsen efter dess att 

beslut om övertagande har fattats ." 

Åstorpsalliansen har initierat ett ärende "Karlskronamodellen", dvs möjlighet för äldre att 

äta på tex sko lor, redan på ett arbetsutskottsmöte i Socia lnämnden den 2 maj och sedan 

vidare på ett samverkansmöte den 5 juni . Detta är en fråga som sedan tidigare också varit 

uppe på kommunala pensionärsrådet, även nu på senaste KPR:s sammanträde den 12 dec. 

Vi hoppas nu att det blir full fart framåt, så att vi snarast kan öppna upp Punkthuset och 

Rönnåsen och ge möjlighet för våra pensionärer ute i kommunen att äta och socialisera 

redan nu i vår. Och samtidigt utreda möjligheten att äta på Nyvång och Hyllinge skola, då 

här saknas trygghetsboende. Nu ligger allt kring kostenheten samlat under 

kommunstyrelsen vilket borde underlätta för denna process. 

För Åstorpsalliansen i Kommunfullmäktige 24 feb 2020 

Wiveca Andreasson (M) Åsa Ho lmen (L) Hans Sundström (KD) 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 28(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 44 

Eventuella nyinkomna motioner 

Motion (M, L, KD) - Översyn av chefsavtal och rutiner för att 
förhindra onödigt dyra utköp i framtiden 

Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmen (L) och Hans Sundström (KO) har 
inkommit med en motion med följande att-satser: 
Kommunstyrelsen får i uppdrag: 

• Att ta fram riktlinj er 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 
Motion från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmen (L) och Hans Sundström 
(KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen får ställas och skickas till komm unstyre lsen för beredning. 

Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 29(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sarnmanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 45 

Motion (M, L, KO) - Sätt upp kameror på våra stationer - nu! 

Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmen (L) och Hans Sundström (KO) har 
inkommit med en motion med följande att-sats: 

• Kommunstyre lsen får i uppdrag att skyndsamt sätta upp kameror på 
stationsområdet i Åstorp och Kvidinge 

Besluts underlag 
Motion från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmen (L) och Hans Sundström 
(KO) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 30(30) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 46 

Motion (M, KD) - Ytterligare krav vid beviljande av ekonomiskt 
bistånd samt framtagande av handlingsplan 

Sam manfattning 
Wiveca Andreasson (M) och Hans Sundström (KO) har inkommit med en 
motion med följande yrkande: 
Kommunstyrelsen tillsammans med Socialnämnden få r i uppdrag: 

• Att ta fram förslag på krav på aktiviteter och motprestationer som 
skulle vara lämpliga då man uppbär ekonomiskt bi stånd i Åstorps 
kommun 

• Att ta fram en handlingsplan för att bryta den accelererande trenden 
vad gäller ekonomiskt bistånd, och då inte bara inom 
socialförvaltningen utan ur ett kommunalt helhetsperspekti v 

• Att också ta fram en finansi ering för att verkställa ovan två yrkanden 

Besluts underlag 
Motion från Wiveca Andreasson (M) och Hans Sundström (KO) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 


