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    Moderaterna och Liberalerna 

Åstorps Kommunfullmäktige 2020-10-26 

Interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S) 

Uppföljning av åtgärder och händelser vid Tekniska kontorets förråd på Annedalsgatan 

Så sent som 2013 utförde revisorerna Ernst & Young en granskning av förrådsrutiner inom Tekniska kontoret. I 

revisionsrapport 4/2013 kontrollerades om att det finns en tillfredsställande och fungerande intern kontroll. 

Bristerna identifierades 2013 mot bakgrunden att revisorerna i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt risk för 

ekonomisk skada och förtroendeskada om det förekommer brister i den interna kontrollen. Frågan är vilka 

förändringar som vidtogs 2014-2020? 

Under flera år har stölder skett på förrådet, av anställd personal och där kommunens lokaler använts för privata 

syften. Hur detta kunnat ske, i vilken omfattning och till vilka kostnader behöver klargöras. Likaså vem eller 

vilka tjänstemän och politiker som känt till stölder eller bedrägerier, och vad som gjorts. Slutligen - kan detta 

hända igen? 

Den 2 september lämnade vi in ett väckt ärende angående Tekniska kontorets förråd på Annedalsgatan. Ärendet 

är med på dagordningen till kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 oktober 2020 men svaren på våra 

frågeställningar är vi inte tillfreds med.  

Därav våra frågor till Kommunstyrelsens ordförande, Ronny Sandberg (S):  

1.  Vilka händelser har inträffat på tekniska förrådet som har föranlett en polisanmälan?  

2.   Hur har det inträffade påverkat personalen och verksamheten ekonomiskt på förrådet?  

3.  Vilka åtgärder har vidtagits från kommunens sida?  

4.  När i tid vidtogs dessa åtgärder?  

5.  Vilka värden har gått förlorade och vilka kostnader har uppstått vid nyanskaffning av stulna maskiner och 

inventarier samt vilka bokslutsår har påverkats?  

6. Vilka motiv fanns till att personal köptes ut och till vilka kostnader?  

7.  Kommunalrådet uppgav för kommunfullmäktige 31 aug att “mottagningsattestant och beslutsattestant hade 

samarbetat” - Vem är tekniska kontorets beslutsattestant för det som stulits och hur har detta kunnat hända?    

Åstorp 2020-10-18  

Roger Nielsen (M) Åsa Holmén (L) 
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Svar på interpellationen "Uppföljning av åtgärder och händelser
vid Tekniska kontorets förråd på Annedalsgatan"

Ställd av Åsa Holmen (L) och Roger Nielsen (M)

Efter revisionsgranskningen 2013 så har flera förändringar genomförts för att
öka kontrollen vid förrådet. Det infördes ett låst grindsystem till området. Dörrar
låstes och det infördes ett taggsystem. Det blev stopp för utlåning av maskiner
och verktyg, man fick inte längre använda lokalerna för privata syfte.

När det väckta ärendet behandlades av KSAU så fanns ett skriftligt svar som
kompletterades muntligt så att ledamöterna sedan var nöjda.

Nu till frågorna:

Fråga l. Efter att tf Chef för gata o park upptäckte att det saknades verktyg och
maskiner på förrådet gjordes en grundligare inventering och även en genomgång
av fakturor.

Fråga 2. På gmnd av fömndersökningssekretess har inte personal informerats.
Då brott inte kan styrkas går det inte att bevisa ekonomiskt bortfall, i
polisanmälan uppskattades förlusten till ca 190000 kr.

Fråga 3. Utredning, polisanmälan och ändrade inköpsrutiner.

Fråga 4. Utredning skede under hösten 2019, polisanmälan februari 2020 och
förändringar i inköpsrutiner hösten 2020.

Fråga 5. Enligt polisanmälan och underlag till denna så är det totala värdet ca
190000 kr och det fördelas på åren 2016-2018.

Fråga 6. Detta är ett personalärende som är oberoende av detta.

Fråga 7. När jag besvarade frågan i kommunfullmäktige 31 augusti gav jag ett
missvisande svar. Det verkar som att beställare och mottagningsattestant har
samarbetet. Den som är beslutsattestant är Tekniska chefen och hur detta har

kunnat passera honom obemärkt har enligt utredning gjord av Kommunchefoch
Ekonomichef berott på att fakturorna varit rimliga och inte väckt någon
uppmärksamhet. Det har först vid en djupare kontroll visat sig att viss
tveksamhet funnits på radnivå gällande produktbeskrivning. Men när fakturorna
varit mottagningsattesterade har dessa godkänts.

^ihy Sandberg./
^- / ^. •
KS-Or4förande

/.
/
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Åstorpsalliansen 

Åstorps kommunfullmäktige 2020-10-26 
 

Interpellation ställd till Socialnämndens ordförande Isabella Dzanko  
 
Covid-19 drabbade Sverige februari 2020. 5900 människor har dött med konstaterad covid-19, 
flertalet av dem har varit äldre boende på äldreboenden. Personer över 70 år i eget boende skulle 
hålla sig hemma och inte ha kontakt med andra än de som tillhörde hushållet. Det infördes 
besöksförbud på de särskilda boendena runt om i landet. Trots detta smittades många där.  
 
Det gick ut olika styrande regelverk från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och regionerna. 
Restriktioner som inte var i linje med Hälso- och sjukvårdslagen där det står att vården ska ges med 
respekt för människors lika värde. Och att den som har det största behovet av hälso-och sjukvård ska 
ges företräde till vården.  
 
Vård som kan vara aktuell är t.ex andningshjälp med hjälp av syrgas. Men det har visat sig att alla 
boenden inte har tillgång till syrgas. De gamla har istället av läkare, ofta per telefon, ordinerats 
smärtstillande morfin som en del i sin palliativa vård. Sjuka på dessa boenden har endast i 
undantagsfall fått tillgång till sjukhusvård. Det saknades också i många fall skyddsutrustning. 
 
Övriga 70+ som bor hemma och/eller har hemtjänst har klarat sig betydligt bättre, eftersom de själva 
har kunnat söka vård.  
 
Skåne har ju relativt sett klarat pandemin bättre än riket. Åstorp har inga kända dödsfall och en 
begränsad smittspridning.  
 
Lena Lundvall, områdeschef hälso- och sjukvård på socialförvaltningen i Åstorp har svarat på fråga 
om kommunens särskilda boenden. Hon skriver följande i ett brev till Wiveca Andreasson daterat 
2020-05-14:  
”Nej det finns inte syrgas på särskilt boende i kommunen. De följer de riktlinjer som ges av bla 
Socialstyrelsen- Läkemedelshandledning i palliativ vård vid covid-19 och patientens ansvariga läkare. 
Det är regionen som ansvarar för syrgasbehandling och vanligen har vi syrgaskoncentrator/portabel 
syrgasutrustning som tillhandahålles av regionen, i dessa patientärenden.” 
 
Denna pandemin är inte över och vi vet inte när nästa pandemi kommer.  
Därav ställer vi följande frågor rörande Åstorps Kommun: 
 

- Anser Socialnämndens ordförande att det är rätt att följa riktlinjerna från Socialstyrelsen om 
de strider mot Hälso- och sjukvårdslagen? 

 
- Försöker Socialnämndens ordförande få till stånd en ändring för framtiden gällande att följa 

riktlinjerna från myndigheter även om de skulle strida mot lagen? 
 

- Planerar Socialnämnden att rusta äldreboendena med syrgas?  
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- Finns det idag ett tillräckligt lager av skyddsutrustning för framtida behov? 
 

- Gör patienternas läkare regelbundna besök på särskilt boende? Före jämfört med under 
pandemin? 

 
- Räcker det att sjuksköterskan har telefonkontakt med patientens läkare vid övergång till 

palliativ vård med morfin, när det heter att det ska ske en “individuell bedömning”? 
 

- Har antalet sökande till hemtjänst förändrats under pandemin jämfört med tidigare år? 
 

- Har en del vårdtagare med hemtjänst avbrutit sin hemtjänst under pandemin? Om ja, varför? 
 
För Åstorpsalliansen 
Bodil Hellberg (L) Wiveca Andreasson (M) Hans Sundström (KD) 

 

 



               
Åstorpsalliansen 

Motion - utred tillagningskök på nybyggnation av skolor i kommunen 

 
Skolmaten är viktig. För många barn är det huvudmålet för dagen. Då är det viktigt att maten håller 
hög kvalité och uppskattas av barnen. Skolornas mottagningskök tillhandahåller ett dagligt 
salladsbord och potatis. Varmrätten åker lastbil från centralköket. En transport som varken är bra för 
maten eller miljön.  
 
När man bygger en ny skola måste man tänka framåt och långsiktigt. Tillagningskök ligger i tiden och 
grannkommuner som haft mottagningskök går i flera fall över till tillagningskök. Kostnaden för att 
bygga ett tillagningskök är inte så värst mycket dyrare än att bygga ett nytt mottagningskök. 
Kostnadsökningen blir marginell, men hyran blir något dyrare.  
 
Kommunens transportkostnad för matdistributionen är drygt 2 miljoner/år. Matsvinnet motsvarar 
50.000 kr/månad. Att slänga så mycket mat är knappast acceptabelt i en kommun som “Tar 
betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och naturen”, citat från Åstorps 
vision 2030.  
 
Dessutom är det oetiskt att slänga mat. Samtliga skolor i kommunen är grön flagg certifierade. Vill vi 
verkligen visa våra skolbarn att det är okej att slänga mat? Tillagningsköket på Björnås är mycket 
uppskattat av barnen. Rektorn skrev en tjänsteskrivelse till Bildningsnämnden i maj detta året (2020) 
med anledning av vår förra motion i ärendet. Hon menade att det var mycket lättare att hålla budget 
i tillagningsköket eftersom det bara lagas mat till de barn som är i skolan samma dag. Matsvinnet blir 
försumbart. 
 
 
Åstorpsalliansen yrkar 
  

● Att det görs en utredning om tillagningskök vid nybyggnad/ombyggnad av Tingdalsskolan och 
av annan kommande byggnation av skolor vad gäller eventuell merkostnad för byggnaden, 
portionspris, matkvalité och miljöpåverkan. 

 
 
Åstorp 2020-10-18 
För Åstorpsalliansen 
 
Bodil Hellberg (L) Roger Nielsen (M) Hans Sundström (KD)  
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2020-10-21
 

Dnr 404-37691-2020
 

 

    

Kontaktperson 

Enheten för samhällsplanering
Anna Jansson Thulin
010-2241397
anna.jansson.thulin@lansstyrelsen.se

Åstorps kommun
kommun@astorp.se

 

Postadress Besöksadress Telefon / Fax  Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 
vx

 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

Tillsyn över kommunens beslut att anta detaljplan 
för Björnekulla Ås (Gladan 2 m.fl.), Åstorps 
kommun

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen överprövar kommunfullmäktiges beslut, den 28 september 2020 § 
147, att anta detaljplan för Björnekulla Ås (Gladan 2 m.fl.), Åstorps kommun.

Skäl till Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen ska enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) överpröva 
kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan om beslutet kan antas 
innebära att

 ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
 regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden 

som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt,
 en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
 strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande 

bestämmelser eller
 en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet 

eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsen har funnit skäl att överpröva aktuell detaljplan med anledning av att 
planförslaget kan innebära att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors 
hälsa eller säkerhet avseende bullersituationen.

Överklagande
Enligt 13 kap. 4 § plan- och bygglagen får detta beslut inte överklagas.

mailto:kommun@astorp.se


BESLUT 
  

2(2)

2020-10-21
 

Dnr 404-37691-2020
 
 

Detta beslut har fattats av tf enhetschef Hanne Romanus med Anna Jansson Thulin 
som föredragande. Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen 
namnunderskrift.

Hanne Romanus
Anna Jansson Thulin

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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