
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kompletteringar 
Kommunfullmäktige 

2023-01-30 



                                                                                                                                                                                             

Vänsterpartiet Åstorp 

 

Åstorp den  16 januari 2023 

 

 

 

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande: 

 

I samband med tidtabellsskiftet i december valde Skånetrafiken att dra in 
på turtätheten för bland annat linje 520 Åstorp - Hyllinge - Väla - 
Helsingborg. 

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande: 

 

Har Skånetrafiken informerat Åstorps kommun innan man gjorde 
indragningar av trafiken på bland annat linje 520? Vilka aktiviteter har 
Åstorps kommun gjort och planerat för att förmå Skånetrafiken att 
återupprätta full halvtimmestrafik på vardagar? 

 

Åstorp den 16 januari 2023 

 

 

/Gunilla Pellinen/ 

Vänsterpartiet 
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Åstorp 230123 

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande 

Vi matas dagligen i media med uppgifter om hur inflation, räntor och 
energipriser stiger hela tiden. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) räknar med att det kommer att 
behövas 20 till 30 miljarder i generella stadsbidrag för att behålla nuvarande 
nivåer i välfärden. 

I regeringens budget ligger sex miljarder och i Socialdemokraternas 
skuggbudget ligger tolv miljarder. Det enda parti som med råge täcker 
kostnaderna för bibehållen nivå i välfärden enligt SKR:s beräkningar är 
Vänsterpartiet. 

I kommunens budget har ni räknat med att vår andel av de 6 miljarderna blir 6 
miljoner. 

Anser du som kommunstyrelsens ordförande att ni har tagit höjd för alla de 
kostnadsökningar som följer med det rådande läget i Sveriges ekonomi. 

Ökade kostnader för försörjningsstöd på grund av att våra invånare drabbas av 
inflation, stigande energipriser och en stigande arbetslöshet i kommunen. 

En lönerörelse som kommer att bli svår med ett troligt utfall på c:a 4 %, som ju 
ändå är en ganska modest beräkning med tanke på läget. 

Om du anser att ni har höjd för dessa kostnadsökningar trots att SKR anser att 
vi borde ha fått 20 miljoner i stället för 6 miljoner för att klara 
kostnadsökningarna utan nedskärningar i välfärden, så måste det i rimlighetens 
namn innebära att ni fick ta över en kommun i särdeles gott skick. 

Gunilla Pellinen ledamot av kommunfullmäktige (V) 
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Åstorps kommun 
Kommunfullmäktige  
2023-01-30 
 
Fråga till Kommunstyrelsens ordförande 
 
Ungdomsrådet i kommunen har legat i dvala under förra mandatperioden. Anledningen till 
detta kan enbart förklaras av ointresse från kommunens sida. En förklaring som jag får är 
bland annat att pandemin satte stopp för verksamheten. Nu är det en ny budget och ett nytt 
styre därav min fråga:  
 
 
Vilken ambition har det nya styret kring kommunens ungdomsråd och vilka medel och 
resurser kommer att avsättas för att skapa en bättre elevdemokrati inom kommunen?  
 
 
Åstorp 2023-01-24 
 
Åsa Holmén (L)      
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Vänsterpartiet Åstorp 

Åstorp 230123 

 

Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande 

 

Att kommunal personal blir sjuka är förknippat med stora kostnader för 
kommunen är ett fastställt faktum. Alla åtgärder för att hålla personalen frisk är 
också åtgärder för att stärka kommunens ekonomi. Att vi varje år drabbas av 
sjukdomsfall beroende på säsongsinfluensa och därmed ökade kostnader för 
sjukskrivningar är också ett faktum. 

Att erbjuda all personal gratis vaccinationer mot Covid och säsongsinfluensa 
skulle inte bara vara bra personalpolitik utan också bra för den kommunala 
ekonomin. 

Min fråga till Kommunstyrelsens ordförande är därför: 

Har Åstorps kommun planer på att ebjuda sin personal gratis vaccinationer mot 
Covid och säsongsinfluensa på betald arbetstid? 

 

Gunilla Pellinen 

Ledamot av kommunfullmäktige 
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Åstorps Kommun  
Kommunfullmäktige  
2023-01-30 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Peter Lindberg (SD) eller till den som 
fullmäktige anser skall besvara interpellationen angående det kompensatoriska uppdraget, 
likställighetsprincip och Arena Åstorp.    
   
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela Kultur -och fritidsnämnden 700.000 för ett 
kompensatoriskt uppdrag. I skrivande stund har den nya nämnden inte haft uppe den här 
fördelningen.  Fullmäktige beslutade att dessa medel och uppdrag skulle tillfalla Kultur-och 
fritidsnämnden. Nämnden skall även hantera andra uppdrag såsom kommunens olika 
idrottslokaler och anläggningar. Arena Åstorp är som bekant den senaste idrottshallen som 
har tillkommit. Hallen är mycket efterlängtad och beslutet om den tillkom 2015.   
Olika idrottsföreningar vill nyttja arenan till träning och tävling- samt  matchändamål och 
även större idrottsarrangemang, vilket ligger helt i linje med fullmäktiges beslut. 
   
De styrande partierna i kultur-och fritidsnämnden har även framhållit vikten av att hålla sig 
till likställighetsprincipen när det gäller Arena Åstorp.  
 
Utifrån det ovan nämnda så har jag följande frågor:  
 
1.Hur ser tankegången i reglementet ut med det kompensatoriska uppdraget kopplat till 
Kultur-och fritidsnämnden? Vad är skälet till uppdraget och vad vill uppnås? Är 
utgångspunkten med uppdraget och dess medel att involvera föreningslivet och isåfall på 
vilket sätt? Är det en årlig summa pengar som skall utdelas utefter uppdragets innehåll  och 
som senare skall utvärderas inför kommande beslut inför budgetår 2024 ?  
 
2. I projektavtalet angående ny hall på Bjärshög (som bygger på beslut från KF 2015) från 
2018-02-09 med BFAB framgår följande “Inriktningen för hallen är en hall för idrott som 
också kan utnyttjas för skoländamål och inte som traditionellt tvärtom”. Gäller 
andemeningen i avtalet fortfarande eller har det antagits nya direktiv och beslut om 
användningsområdet gällande Arena Åstorp? Om direktiven ser annorlunda ut när ändrades 
inriktningen samt vad består den av idag och kopplat till vilket politiskt beslut?       
 
3. Kultur och fritidsnämnden har nyttjanderättsavtal med flertalet idrotter angående 
föreningslokal (nio avtal har jag tagit del av). Gäller likställighetsprincipen på alla 
kommunens idrottshallar och anläggningar där föreningar nyttjar sk föreningslokal?   
Hur säkerställer kommunstyrelsen utifrån sin uppsikt-. och tillsynsplikt den  
likställighetsprincipen kopplat till utlåning av föreningslokaler?  Vilka rutiner och 
utgångspunkter  finns i kultur-och fritidsnämnden för att uppnå likställighetsprincipen 
gällande föreningslokaler? 
     
Åstorp 2023-01-19  Åsa Holmén (L)  
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Åstorps Kommun  
Kommunfullmäktige  
2023-01-30 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Peter Lindberg (SD) eller till den som 
fullmäktige anser skall besvara interpellationen angående det kompensatoriska uppdraget, 
likställighetsprincip och Arena Åstorp.    
   
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela Kultur -och fritidsnämnden 700.000 för ett 
kompensatoriskt uppdrag. I skrivande stund har den nya nämnden inte haft uppe den här 
fördelningen.  Fullmäktige beslutade att dessa medel och uppdrag skulle tillfalla Kultur-och 
fritidsnämnden. Nämnden skall även hantera andra uppdrag såsom kommunens olika 
idrottslokaler och anläggningar. Arena Åstorp är som bekant den senaste idrottshallen som 
har tillkommit. Hallen är mycket efterlängtad och beslutet om den tillkom 2015.   
Olika idrottsföreningar vill nyttja arenan till träning och tävling- samt  matchändamål och 
även större idrottsarrangemang, vilket ligger helt i linje med fullmäktiges beslut. 
   
De styrande partierna i kultur-och fritidsnämnden har även framhållit vikten av att hålla sig 
till likställighetsprincipen när det gäller Arena Åstorp.  
 
Utifrån det ovan nämnda så har jag följande frågor:  
 
1.Hur ser tankegången i reglementet ut med det kompensatoriska uppdraget kopplat till 
Kultur-och fritidsnämnden? Vad är skälet till uppdraget och vad vill uppnås? Är 
utgångspunkten med uppdraget och dess medel att involvera föreningslivet och isåfall på 
vilket sätt? Är det en årlig summa pengar som skall utdelas utefter uppdragets innehåll  och 
som senare skall utvärderas inför kommande beslut inför budgetår 2024 ?  
 
Svar fråga 1: 
Syftet med att avsätta medel för ett kompensatoriskt uppdrag är att nå ut med kultur- och 
fritidsverksamhet till fler i kommunen. Många står idag utanför idrotts- och fritidslivet och är inte 
heller delaktiga i kulturaktiviteter. Skillnaderna i deltagande beror bland annat på skillnader i 
socioekonomisk bakgrund.  Effekterna vi hoppas på är att nåt ut till nya målgrupper och få fler 
delaktiga i kultur- och fritidsaktiviteter samt stärka föreningslivet som förhoppningsvis få fler aktiva 
och nya medlemmar. Detta ger positiva effekter på flera samhällsplan på både kort och längre sikt, 
bättre skolresultat, bättre hälsa och välmående. I synnerhet gäller det att hitta dem som idag av olika 
skäl står utanför deltagande. 
 
För att verkställa detta uppdrag har kultur- och fritidsnämnden tilldelats medel i en ramförstärkning 
att använda för att förstärka bemanningen, så att fler projekt och aktiviteter kan genomföras med 
kompensatorisk inriktning. Hur detta ska göras är förvaltningens ansvar.  
Exempel på insatser som planeras under 2023 är bland annat uppstart av Aktivitet förebygger och 
Senior Sports school vilka båda genomförs i samverkan med föreningslivet i kommunen. 
Föreningarnas deltagande är nödvändigt och stärker både föreningen och deltagarna. Detta arbete har 
redan startat. Även inom kulturverksamheten pågår arbete med att nå ut till nya målgrupper. 



 
Arbetet och effekterna utvärderas löpande precis som all övrig verksamhet. 
 
 
2. I projektavtalet angående ny hall på Bjärshög (som bygger på beslut från KF 2015) från 
2018-02-09 med BFAB framgår följande “Inriktningen för hallen är en hall för idrott som 
också kan utnyttjas för skoländamål och inte som traditionellt tvärtom”. Gäller 
andemeningen i avtalet fortfarande eller har det antagits nya direktiv och beslut om 
användningsområdet gällande Arena Åstorp? Om direktiven ser annorlunda ut när ändrades 
inriktningen samt vad består den av idag och kopplat till vilket politiskt beslut?   
 
Svar fråga 2: 
 
Ja, andemeningen i inriktningen gäller fortfarande.    
 
3. Kultur och fritidsnämnden har nyttjanderättsavtal med flertalet idrotter angående 
föreningslokal (nio avtal har jag tagit del av). Gäller likställighetsprincipen på alla 
kommunens idrottshallar och anläggningar där föreningar nyttjar sk föreningslokal?   
Hur säkerställer kommunstyrelsen utifrån sin uppsikt-. och tillsynsplikt den  
likställighetsprincipen kopplat till utlåning av föreningslokaler?  Vilka rutiner och 
utgångspunkter  finns i kultur-och fritidsnämnden för att uppnå likställighetsprincipen 
gällande föreningslokaler? 
 
Svar fråga 3 
Det föreligger ingen skyldighet att tillhandahålla föreningslokaler till föreningslivet. 
Förvaltningen ger dock där lokal/utrymme finns över, förening möjlighet att hyra lokal i detta 
syfte. En del föreningar önskar ingen lokal och i en del anläggningar finns inga 
lokaler/utrymmen över. I dessa fall kan förening när de önskar, kan de ta del av de 
möteslokaler som till exempel, konferensrum 1 i Arena Åstorp.  
Vid föreningsdialoger fångar nämnden upp föreningars nuvarande och framtida behov. 
 
Peter Lindberg (SD) 
Kommunstyrelsens ordförande 
  
 
      
 
  
 
 
   
 
  



                                                                                                                                                                                             

Vänsterpartiet Åstorp 

 

 

Motion ställd till Kommunfullmäktige i Åstorp                         Åstorp 230123           
  

 

Personalförsörjningen inom vården 

 
Det blir allt svårare att rekrytera kompetent personal med rätt utbildning inom hela 
vårdsektorn i Sverige. 

Det är ett slitsamt yrke såväl fysiskt som mentalt, alltfler upptäcker att man inte orkar med att 
arbeta fram till pensionsåldern. För att göra det möjligt för redan anställd personal att orka 
arbeta fram till att man går i pension och därmed behålla kompetensen inom yrkeskåren 
föreslår Vänsterpartiet i Åstorp.  

 

Att  Omvårdndspersonal inom särskilt boende och hemtjänst  erbjuds att gå ner till 
75% tjänst med 100 % lön från 63 års ålder för att säkra att kompetensen stannar 
i kommunen och för att ge personalen möjlighet att arbeta fram till sin 
pensionering. 
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