


  
 

    

 

              
  

  

    



 

 

Åstorps kommuns kommunfullmäktige 

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S)  

Rekrytering av ny kommunchef 

Kommunstyrelsen fattade beslut i juni 2019 om att utse kommunstyrelsens arbetsutskott till 
rekryteringsgrupp för anställning av ny kommunchef.  

Ronny Sandberg tog vid det senaste Kommunstyrelsesammanträdet den 5 februari 2020 upp 
svårigheterna kring kommunchefsrekryteringen. Vi fick en kort information under mötet men sedan 
utgår jag från att ärendet har diskuterats vidare i Kommunstyrelsens arbetsutskott, om hur 
processen skall gå vidare. Frågan är när vi kan ha en ny kommunchef på plats 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 följande fråga till Kommunstyrelsens ordförande: 

Har du följt beslutet från kommunstyrelsen om att låta arbetsutskottets ledamöter utgöra 
rekryteringsgrupp fullt ut om så inte är fallet vad är skälet till det, hur har du reagerat samt agerat i 
ärendet?     

 

Åstorp 2020/02/20 

Åsa Holmén (L) 



 

Åstorps kommuns Kommunfullmäktige  

Fråga till Bildningsnämndens ordförande Reino Persson (S) 

Akuta förskolor dröjer i hela Åstorp - 40 barn i kö! 

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 beslut i frågan 
förrän i augusti och då blev beslutet att sätta in moduler i Kvidinge, Nyvång och på Rågenskolan. 
Sedan hände ingenting i Kvidinge eller på Rågen. En bygglovsansökan lämnades in till  Bygg- och 
miljönämnden angående moduler till Nyvång. Bygglovet avslogs på grund av bullerproblem. 

I början av januari 2020 var läget ännu mer akut, 58 barn saknar förskoleplats första kvartalet 2020. 
BFAB 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 angeläget 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. I nuläget är det nöd lösningarnas tid, föräldrar får 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 beslut i olika nämnder inte leder till verkställighet, ett stort 
grundläggande problem för Åstorps kommun. Det finns tydligen ett systemfel i kommunens 
processorganisation och ansvaret vilar tungt på de styrande politikerna; Bildningsnämndens 
ordförande Reino Persson och Kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg. 

I 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 förskoleplats på grund av en dålig planering i den kommunala  
organisationen och ofullständiga bygglovsansökan. Återigen kan vi konstatera att den politiska 
styrningen brister. Ni må reagera men agera gör ni då verkligen inte!  

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

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

Åstorp 2020-02-20  

Åsa Holmén (L) 



  
   

   

    

    
 

 
      

        

            
        

            

            

         

       

             

            

                

             

        

           

               

             

     

               

            

              

           

        

           

          

            

              

          



           

       

               
           

       

            
          

            
         

          
         

           

            
             

   

             
            

         

              

         

              
             

    

            
         

     

  

         



           

          
 

              

          

       

     
    

          
       

     

    

          

           

     

          

             

  




