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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 – 20.39 
Ajournering 20.15-20.24 

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Linda Tholén, 

nämndsekreterare §§ 122-
141 
Merih Özbalci, kanslichef 
§§ 122-141 
 

Jonas Jönsson, kommunchef §§ 122-
141 
 

Utses att justera Isabella Dzanko (S) Hans Sundström (KD) 
Plats och tid Stationshuset torsdag den 2 september 2021 klockan 17:00 

      
      
      

Sekreterare Linda Tholén, §§ 122-141 
   

 
 
   

     
Ordförande Bitten Mårtensson (S)   

   
 
 
 

  

  

  
      

Justerande Isabella Dzanko (S) Hans Sundström (KD) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

 
 
 
Paragraf Ärende 
Kf § 122  Godkännande av kallelse 
Kf § 123  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 124  Eventuella avsägelser/val 
Avsägelse från Börje Wiebe (L) avseende platsen som ersättare i 

kommunfullmäktige 
Kf § 125  Avsägelse från Stig Rådström (C) 
Kf § 126  Avsägelse från Sofie Andersson (L) avseende plats som ledamot i 

bygg och miljönämnden 
Kf § 127  Avsägelse från Menaida Hasanovic (S) 
Kf § 128  Avsägelse från Ola Nilsson (L) gällande uppdrag i kommunala 

bolagen BFAB, BITAB och Kvidingebyggen 
Kf § 129  Avsägelse från Anna-Lena Olsson (SD) gällande platsen som 

nämndeman i Helsingborgs tingsrätt 
Kf § 130  Fyllnadsval till platsen som nämndeman i Helsingborgs tingsrätt 
Kf § 131  Fyllnadsval till platsen som ledamot i Bygg och miljönämnden 
Kf § 132  Fyllnadsval till platsen som ersättare i BFAB, BITAB och 

Kvidingebyggen 
Kf § 133  Eventuella nyinkomna frågor 
Enkel fråga från Roger Nielsen (M) ställd till kommunstyrelsens ordförande 

– Skjutning i närheten av Idrottsgatan och Ormastorpsgatan 
Kf § 134  Eventuella nyinkomna interpellationer 
Interpellation från Åsa Holmén (L), Wiveca Andreasson (M) och Hans 

Sundström (KD) ställd till kommunstyrelsens ordförande – Hur ser 
styret på Prästamarken idag och hur kommer ni att agera ut efter 
tidigare beslut gällande bostadsbyggande och förskola? 

Kf § 135  Motion (SD) Organisation för skol- och rektorsområden 
Kf § 136  Motion (SD) – Religiös påverkan mot våra SFI elever 
Kf § 137  Motion (SD) Effektivisering och mer sammanhållen service 
Kf § 138  Motion (M, L, KD) Med barnet i Centrum 
Kf § 139  Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Axelsson (L) - Gör 

översyn av luftkonditioneringen i våra äldreboenden och 
trygghetsboenden 

Kf § 140  Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning 
av distansdeltagande 

Kf § 141  Anmälningar/delgivningar 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

 

 N
är

va
ro

 

§ 135 § 137 

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)  X X    X  
Annica Vink (C)  ---       
Åsa Holmén (L)  X X    X  
Hans Sundström (KD) X X    X  
Ronny Sandberg (S)  X X   X   
Johan Bergqvist (V)  X X   X   
Jan Hennicks (-)  X  X   X  
Jan Karlsson (M) X X    X  
Murat Özbalci (C) X X   X   
Bodil Hellberg (L)  X X    X  
Isabella Dzanko (S)  X X   X   
Peter Lindberg (SD)  ---       
Martin Sjöström (M) X X    X  
Ioana Cimpoeru (S)  X X   X   
Richard Mattson (SD) X  X   X  
Joakim Sandberg (M)  X X    X  
Menaid Nocic (S)  ---       
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)  ---       
Dafina Lugici (S)  X X   X   
Anna-Lena Olsson (SD)  X  X   X  
Anton Holmberg (SD) ---       
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.  X X    X  
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf. ---       
Bitten Mårtensson (S) ordf.  X X   X   
  22 9  13 18  

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  
och ersättare samt omröstningsbilaga 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

§ 135 § 137 

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist  ---       
Ulf Söderström X       
Fredrik Karlsson ---       
        
(C)        
Ebba Kroon ---       
Bertil Wemmert, tjg X X   X   
        
(L)        
Monica Glans X       
Börje Wiebe ---       
        
(KD)        
Barbro Nielsen ---       
Nils-Göran Nilsson ---       
        
(S)        
Mikael Mårtensson, tjg X X   X   
Linda-Marie Camper ---       
Florian Bobocea, tjg X X   X   
Kerstin Andersson, tjg X X   X   
Richard Ridwall ---       
        
(V)        
Gunilla Pellinen ---       
Sven Ohlsson ---       
        
(SD)        
Tony Wiklander ---       
Harri Rosqvist, tjg X  X   X  
Conny Prisell, tjg X  X   X  
Hampus Servin, tjg X  X   X  
Tony Ek ---       
  22  9  13 18  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 122 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
17 augusti 2021 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 20 augusti 
2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kungörelsen godkännes.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 123 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att: 

• Följande ärende utgår: 
- Punkten ”Information om programförklaring ”Ett tryggare 

Åstorp” på grund av förhinder hos kommunpolis och 
projektledare. 

- Interpellation (M, L, KD) - VA- och bredbandsstrategi på 
landsbygden - hur efterlevs arbetet? 

• Under eventuella avsägelser/val läggs följande ärende till: 
- Avsägelse från Börje Wiebe (L) avseende platsen som ersättare i 

kommunfullmäktige 
- Avsägelse från Stig Rådström (C) avseende platsen som ledamot 

tillika ordförande i kultur och fritidsnämnden 
- Avsägelse från Sofie Andersson (L) avseende plats som ledamot 

i bygg och miljönämnden 
- Avsägelse från Menaida Hasanovic (S) avseende platsen som 

ledamot tillika vice ordförande i bildningsnämnden 
- Avsägelse från Ola Nilsson (L) gällande uppdrag i kommunala 

bolagen BFAB, BITAB och Kvidingebyggen 
- Avsägelse från Anna-Lena Olsson (SD) gällande platsen som 

nämndeman i Helsingborgs tingsrätt 
• Under eventuella enkla frågor läggs följande ärende till: 

- Enkel fråga från Roger Nielsen (M) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande - Skjutning i närheten av Idrottsgatan och 
Ormastorpsgatan 

• Under eventuella nyinkomna interpellationer läggs följande ärende 
till: 
- Interpellation (M, L, KD) - Hur ser styret på Prästamarken idag 

och hur kommer ni att agera ut efter tidigare beslut gällande 
bostadsbyggande och förskola? 

• Eventuella nyinkomna motioner utgår. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att dessa 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Dagordningen godkännes med ovan justeringar. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

 
Kf § 124 
 
Eventuella avsägelser/val 
 
Avsägelse från Börje Wiebe (L) avseende platsen som ersättare i 
kommunfullmäktige 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Börje Wiebe (L) har inkommit med en avsägelse avseende sin plats som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Börje Wiebe (L) 
 
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 
Länsstyrelsen 
HRSC 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 125 
 
Avsägelse från Stig Rådström (C)  
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Stig Rådström (C) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget i 
kultur och fritidsnämnden som både ledamot och ordförande och att 
avsägelsen gäller från och med den 30 september 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Stig Rådström (C) 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes och gäller från och med den 
30 september 2021. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes och gäller från och med den 30 september 2021. 
 
Expedieras: 
Akten 
Kultur och fritidsnämnden 
Avgående ledamot 
Kansliavdelningen 
HRSC 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 126 
 
Avsägelse från Sofie Andersson (L) avseende plats som ledamot i bygg 
och miljönämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Sofie Andersson (L) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget 
som ledamot i bygg och miljönämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Sofie Andersson (L) 
 
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 
Bygg och miljönämnden 
Avgående ledamot 
Kansliavdelningen 
HRSC 
 



Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 127 
 
Avsägelse från Menaida Hasanovic (S)  
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Menaida Hasanovic (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget 
i bildningsnämnden som både ledamot och förste vice ordförande och att 
avsägelsen gäller från och med den 30 september 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Menaida Hasanovic (S) 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att avsägelsen godkännes och gäller från och med den 
30 september 2021. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes och gäller från och med den 30 september 2021. 
 
Expedieras: 
Akten 
Bildningsnämnden 
Avgående ledamot 
Kansliavdelningen 
HRSC 
 
 



Kommunfullmäktige 
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11(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 128 
 
Avsägelse från Ola Nilsson (L) gällande uppdrag i kommunala bolagen 
BFAB, BITAB och Kvidingebyggen 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Ola Nilsson (L) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som 
styrelseledamot i kommunala bolagen BITAB, BFAB och Kvidingebyggen. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Ola Nilsson (L) 
 
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 
Kommunala bolagen 
Avgående ledamot 
HRSC 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

12(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 129 
 
Avsägelse från Anna-Lena Olsson (SD) gällande platsen som 
nämndeman i Helsingborgs tingsrätt 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Anna-Lena Olsson (SD) har inkommit med en avsägelse gällande platsen 
som nämndeman i Helsingborgs tingsrätt. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Anna-Lena Olsson (SD)  
 
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 
Helsingborgs Tingsrätt 
Avgående ledamot 
HRSC 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

 
Kf § 130 
 
Fyllnadsval till platsen som nämndeman i Helsingborgs tingsrätt 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har att förrätta fyllnadsval till platsen som nämndeman 
i Helsingborgs tingsrätt. 
 
Yrkande 
Sten Hugosson (SD) yrkar att utse Monica Backe (SD) till nämndeman i 
Helsingborgs Tingsrätt. 
 
Proposition 
Ordförande ställer lagt yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att utse Monica Backe (SD) till nämndeman i Helsingborgs Tingsrätt. 
 
Expedieras: 
Akten 
Vald ledamot 
Helsingborgs Tingsrätt 
HRSC 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 131 
 
Fyllnadsval till platsen som ledamot i Bygg och miljönämnden 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Liberalerna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ledamot i bygg och 
miljönämnden 
 
Yrkande 
Åsa Holmén (L) yrkar att utse Ola Nilsson (L) till ledamot i bygg och 
miljönämnden. 
 
Proposition 
Ordförande ställer lagt yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att utse Ola Nilsson (L) till ledamot i bygg och miljönämnden. 
 
Expedieras: 
Akten 
Vald ledamot 
Bygg och miljönämnden 
HRSC 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 132 
 
Fyllnadsval till platsen som ersättare i BFAB, BITAB och 
Kvidingebyggen 
Dnr KSFD 2021/11 
 
Sammanfattning 
Liberalerna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ersättare i 
Björnekulla Fastighets AB. 
 
Yrkande 
Bodil Hellberg (L) yrkar att utse Per Erik Holmén (L) till ersättare i 
Björnekulla Fastighets AB, BITAB och Kvidingebyggen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer lagt yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att utse Per Erik Holmén (L) till ersättare i Björnekulla Fastighets AB, 
BITAB och Kvidingebyggen. 
 
Expedieras: 
Akten 
Vald ledamot 
BFAB 
HRSC 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 133 
 
Eventuella nyinkomna frågor 
 
Enkel fråga från Roger Nielsen (M) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande – Skjutning i närheten av Idrottsgatan och 
Ormastorpsgatan 
Dnr KSFD 2021/177 
 
Sammanfattning 
Roger Nielsen (M) har inkommit med en enkel fråga om ”skjutning i 
närheten av Idrottsgatan och Ormastorpsgatan” ställd till kommunstyrelsens 
ordförande med följande frågor: 
 
Helsingborgs Dagblad rapporterar under onsdagskvällen den 25 augusti om 
en skjutning, som ska ha ägt rum i närheten av Idrottsgatan och 
Ormastorpsgatan i Åstorps kommun. Självklart ska polisen få arbeta ostört 
innan vi drar några slutsatser. Vi kan dock aldrig acceptera att denna typ av 
händelse inträffar någonstans i Åstorps kommun.  

- Vad gör vi i kommunen för att proaktivt arbeta för att minimera 
denna typ av helt oacceptabla, fruktansvärda händelse och hur 
kommer vi att följa upp det? 

 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga från Roger Nielsen (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas och besvaras av Ronny Sandberg (S). 
 
Expedieras: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 134 
 
Eventuella nyinkomna interpellationer 
 
Interpellation från Åsa Holmén (L), Wiveca Andreasson (M) och Hans 
Sundström (KD) ställd till kommunstyrelsens ordförande – Hur ser 
styret på Prästamarken idag och hur kommer ni att agera ut efter 
tidigare beslut gällande bostadsbyggande och förskola? 
Dnr KSFD 2021/175 
 
Sammanfattning 
Åsa Holmén (L), Wiveca Andreasson (M) och Hans Sundström (KD), har 
inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
med följande frågor: 
 
1. Vilka ställningstagande tar kommunen nu efter redovisningarna om 
arkeologiska utgrävningar? I vilken politisk instans tas dessa 
ställningstagande?  
 
2. Prästmarken har införskaffats men arrenderas idag ut. Hur ser strategin ut 
framöver angående den arrenderade marken?  
 
3. Alliansen har i KSF-budget fått igenom följande punkter:  

● Att nödvändig planläggning, va-utredning genomförs för att få till 
stånd bostadsbyggande och en förskola etableras på platsen.   

● Att även redovisa till KS vilka ytterligare resurser som krävs för att 
få fram en samrådshandling första kvartalet 2020.  

Dock har besluten inte blivit redovisade och verkställda trots att det har 
vunnit laga kraft. Av vilken anledning tar inte kommunstyrelsen fram någon 
redovisning och därmed verkställer kommunstyrelsens beslut? 
 
4. Väckt ärende i frågan om Prästmarken - detaljplan Prästamarken, 
Kvidinge.  
Vi yrkade där att ge kommunchefen i uppdrag att redovisa följande:  

● Att säkerställa så att plankontoret har ekonomiska medel för att 
arbeta vidare med planarbetet på Prästamarken under våren (från 
april-maj) och under 2021 utan att dess verksamhet visar en negativ 
avvikelse utifrån befintlig budgetram.  

● Att redovisa till KS vilka eventuella ytterligare resurser som krävs 
för att en samrådshandling skall vara klar under 2021.  

● Att redovisa uppdraget till KS den 5 maj 2021. Inlämnat från 
Åstorpsalliansen i KSAU 2021-04-21.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

 
Forts. Kf § 134 
 
Varför har det här väckt ärendet inte behandlats i kommunstyrelsen?   

5. Vi från Åstorpsalliansen har föreslagit följande: 

● Att bryta ut de områden där det inte förekommer några arkeologiska 
förundersökningar och påbörja planlägga området för 
bostäder/villatomter.  

● Att påbörja planarbete för en ny förskola på området närmare 
kyrkan, där det idag inte förekommer några arkeologiska 
förundersökningar.  

Hur ställer sig de styrande till vårt förslag idag? Hur motiverar ni att inte gå 
vidare med att undersöka möjligheten för en ny förskola på Prästamarken?   

7. Hur ser det styrande på att genomföra en dialog med medborgare och 
andra intresserade kring utbyggnaden på Prästamarken och etableringen 
kring en ny förskola?  

Beslutsunderlag 
Interpellationssvar från Ronny Sandberg (S) 
Interpellation från Åsa Holmén (L), Wiveca Andreasson (M) och Hans 
Sundström (KD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande 
Ronny Sandberg (S). 
 
Expedieras: 
Akten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 135 
 
Motion (SD) Organisation för skol- och rektorsområden 
Dnr KSFD 2020/267 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden är kommunens största nämnd och nämnden med störst 
budgetram. När kommunen behöver effektivisera är det ofta 
bildningsnämnden som med hänsyn till sin budgetram får spara in på 
kostnader. Sverigedemokraterna anser att bildningsnämnden bör se över sin 
organisation internt, organisatoriskt och för icke-lagstadgad verksamhet för 
att förvalta nämndens medel på ett så bra sätt som möjligt, istället för att 
spara in på elever och lärarkår.  
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari 
de yrkar att: 

• Berörd förvaltning presenterar både muntligt och skriftligt den 
rådande struktur för organisationen gällande skol och 
rektorsområden för kommunstyrelsen och bildningsnämnden 

• Att berörd förvaltning får i uppgift att se över kostnadskalkylen för 
befintlig organisation gällande skol och rektorsområden 

• Att berörd förvaltning får i uppgift att utreda och presentera muntligt 
och skriftligt till kommunstyrelsen och bildningsnämnden, om 
rådande skol och rektorsområden verkligen är det mest verksamhets 
– och kostnadseffektiva alternativ eller om det finns möjlighet till 
minskad organisation 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-08-11 § 139 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 165 
Motion (SD) – Organisation för skol- och rektorsområden 
Beslut från Bin 2021-05-26 § 78 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef 
bildningsförvaltningen 
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 129 
Organisationsgenomlysning från Micajo Ledarskap 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen. 
 
Sten Hugosson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hellberg (L) yrkar avslag på motionen. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

20(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

 
Kf § 135 , forts 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, med bifallsyrkande från 
Bodil Hellberg (L), mot Sten Hugossons (SD) yrkande under proposition 
och finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande bifalles.  
 
Harri Rosqvist (SD) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: Den som önskar 
att avslå motionen röstar ja och den som önskar att bifalla motionen röstar 
nej. 
 
Votering genomförs med upprop och utfaller med 22 ja-röster och 9 nej-
röster vilket innebär att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. För 
att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 135). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att avslå motionen. 
 
Expedieras: 
Akten 
Bildningsnämnden 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

21(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 136 
 
Motion (SD) – Religiös påverkan mot våra SFI elever 
Dnr KSFD 2020/261 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari 
de yrkar att: 

• Berörd förvaltning får i uppdrag att undersöka och skriftligt 
presentera för kommunstyrelsen och bildningsnämnden om elever i 
SFI utbildningen har utsatts för olämplig religiös påverkan. 

Bildningsnämnden har getts möjlighet att besvara motionen. Vad gäller 
undervisningen på SFI följer denna läroplan för vuxenutbildning och 
ämnenas kursplaner. Med undantag för kunskap om svenska högtider som 
firas i Sverige, är läroplanen fri från religiösa inslag.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-08-11 § 140 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 166 
Beslut från Bildningsnämnden § 2021-05-26 § 79 
Tjänsteskrivelse från Katrin Olsson, rektor vuxenutbildning 
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10 
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 130 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse 
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.   
 
Sten Hugosson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande mot Sten Hugossons (SD) 
yrkande under proposition och finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande 
bifalles.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.   
 
Expedieras 
Akten 
Bildningsnämnden 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

22(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 137 
 
Motion (SD) Effektivisering och mer sammanhållen service 
Dnr KSFD 2020/258 
 
Sammanfattning 
Anton Holmberg (SD), Tony Wiklander (SD), Richard Mattson (SD) och 
Sten Hugosson (SD) väckte för Sverigedemokraterna en motion om 
”effektivisering och mer sammanhållen service” i motionen förekommer 
följande sammanfattad motivering samt yrkanden: 
I skrivande stunds anstränga ekonomiska situation är ordet effektivisering 
väl använt. Att ständigt kunna förbättra en verksamhet är och ska vara en 
genomgående röd tråd. Dock har ordet en negativ klang när man beklagligt 
nog måste minska verksamheter och/eller dess resurser. Detta är ofta en 
prioriteringsfråga och SD-Åstorp har alltid haft den bestämda linjen att 
bevara kärnverksamheterna utan nedskärningar bland personal. Idag 
existerar olika konstellationer gällande vem som sköter olika tjänster, 
alltifrån olika typer av service till kök men som går under olika 
förvaltningar, vilket i sin tur implicerar att förvaltningschef i sin förvaltning 
inte har tillhörande befogenheter utan styras av byråkratins baksida. Varför 
ska bildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen ha olika 
ansvarsområden för drift och funktion av våra kök? Varför ska 
kommunstyrelsens servicefunktion ha hand om en särskild del inom 
kommunens serviceområde medan tekniska kontoret ha andra, SD-Åstorp 
menar att här finns möjlighet till effektiviseringar. Yrkanden: 

• Att berörda förvaltningar presenterar muntligt och skriftligt ett 
konkret förslag att omorganisera kommunstyrelseförvaltningens 
servicefunktion under tekniska kontoret till kommunstyrelsen 

• Att utifrån första att-satsen, berörd förvaltning får i uppgift att 
presentera ovanstående ärende för politiskt beslut att lägga 
kommunstyrelseförvaltningens servicefunktion under tekniska 
kontoret 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-08-11 § 141 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 167 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-06-04 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-08-31 § 124 
Motion (SD) – Effektivisering och mer sammanhållen service 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse 
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

23(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 137, forts. 
 
Sten Hugosson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande, mot Sten Hugossons (SD) 
yrkande med bifallsyrkande från Åsa Holmén (L) under proposition och 
finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande bifalles.  
 
Sten Hugosson (SD) begär votering. 
 
Voteringsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: Den som önskar 
att anse motionen besvarad röstar ja och den som önskar att bifalla motionen 
röstar nej. 
 
Votering genomförs med upprop och utfaller med 13 ja-röster och 18 nej-
röster vilket innebär att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 137). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att bifalla motionen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

24(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 138 
 
Motion (M, L, KD) Med barnet i Centrum 
Dnr KSFD 2021/53 
 
Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M), Mattias Strand (L), Hans Sundström (KD), Bengt 
Nilsson (M), Bodil Hellberg (L), Linda Arenhag (KD), Roger Nielsen (M), 
Mattias Jonsäter (L), Nils-Göran Nilsson (KD) väckte för Åstorpsalliansen 
(M, L, KD) en motion med följande sammanfattad motivering samt 
yrkanden:  
I september 2019 lanserades Tryggare Åstorp, som i dagsläget har fem 
delmål, varav Alliansen vill belysa det första ”att alla barn får en trygg 
uppväxt”. Vi har utmaningar i Åstorps kommun, flera barn går inte ut 
grundskolan med betyg för att kunna söka gymnasieskola, flera barn växer 
upp med missbruk och båld inom familjen. Flera barn bor i en familj som 
har skulder hos kronofogden eller skuldsanering. Vi måste verkligen göra 
allt som står i vår makt för att nå målet att ”alla barn får en trygg uppväxt”. 
Vi bör på ett bättre vis ha barnet i centrum när vi agerar i förvaltningar och 
inom politiken. Vi måste förbättra samverkan mellan förvaltningarna 
sinsemellan, kommuninvånare, ideella föreningar, byggbolag, politik och så 
vidare 
Yrkanden: 

• Att synliggöra delmålet ”att alla barn får en trygg uppväxt” under 
programförklaringen ”Tryggare Åstorp” 

• Att en uppföljning och rapportering sker en gång i halvåret till 
kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden. Denna 
rapportering bör bestå minst av en handlingsplan, som visar 
genomförda och planerade åtgärder 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-08-11 § 142 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 168 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-06-04 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-02-22 § 25 
Motion (M ,L, KD) – Med barnet i centrum 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla 
motionen. 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

25(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 138, forts. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att bifalla motionen. 
 
Expedieras 
Akten 
Styrgrupp Tryggare Åstorp 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

26(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 139 
 
Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Axelsson (L) - Gör översyn av 
luftkonditioneringen i våra äldreboenden och trygghetsboenden 
Dnr KSFD 2018/281 
 
Sammanfattning 
Liberalerna väckte en motion i kommunfullmäktige 2018-09-11. I motionen 
framgår följande: Årets sommarmånader har varit ovanligt varma och 
temperaturer över 25 grader har varit mer regel än undantag. Värmen går in 
i husen och gör innertemperaturen hög.  
Det brister i luftkonditioneringssystemen på våra äldreboenden och 
trygghetsboenden. Då lägenheterna är små och oftast har fönster bara på en 
sida av byggnaden så går det inte att öppna tvärdrag och på så sätt ventilera 
lägenheten. Därför måste det finnas väl fungerande luftkonditionering. 
Boende i våra äldreboenden och trygghetsboende är gamla och sköra och 
klarar värmen sämre än yngre och friska. 
Boenden med undermålig ventilation har inte ens fläktar att ta till utan som 
anhörig rekommenderas du att själv skaffa fläkt till din anhöriges lägenhet. 
Personalen måste jobba på i värmen, se till och kontrollera att den boende 
får i sig vätska och försöka i övrigt hjälpa dem att svalka sig i värmen. 
Liberalerna yrkar att en översyn av äldreboendenas och trygghetsboendenas 
luftkonditionering snarast görs och att undermåliga 
luftkonditioneringssystem åtgärdas så att det även i extrema 
väderförhållanden är bra innertemperatur. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-08-11 § 143 
Reservation från Åstorpsalliansen Ks § 143 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-02 § 155 
Protokoll från Socialnämnden 2021-05-20 § 63 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-01-07 § 14 
Skrivelse från Mikael Fors, VD för Björnekulla fastighets AB 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2018-09-24 
Tjänsteskrivelse från Jesper Hansen, servicechef 
Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Axelsson (L) 
 
Yrkanden 
Åsa Holmén (L) yrkar bifall till motionen för Åstorpsalliansen. 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

27(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 139, forts. 
 
Hans Sundström (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Harri Rosqvist (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Isabella Dzanko (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Åsa Holméns (L) yrkande, med bifallsyrkande från Hans 
Sundström (KD), Roger Nielsen (M), Ronny Sandberg (S), Harri Rosqvist 
(SD) och Isabella Dzanko (S), under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att bifalla motionen. 
 
Expedieras 
Akten 
Serviceenheten  
Socialförvaltningen 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

28(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 140 
 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av 
distansdeltagande 
Dnr KSFD 2021/124 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2020 att medge att nämnderna 
får hålla sammanträden på distans och regler härom skrevs in i samtliga 
reglementen. Nämnderna har därefter antagit egna rutiner vad gäller 
distansdeltagande där det står inskrivet när en förtroendevald ska meddela 
om man önskar att delta på distans och under vilka förutsättningar detta får 
ske. Det har framkommit önskemål från kommunfullmäktiges presidium om 
att även arbetsordningen ska precisera under vilka förutsättningar som 
deltagande på distans får ske samt vilket ansvar som åligger den 
förtroendevalde när man deltar på distans.  
 
Tilläggen består bland annat av vilken teknik som ska användas när man 
kopplar upp sig till sammanträdet, tidsspann för när ett deltagande på distans 
ska meddelas kansliet samt vilka ledamöter som bör delta på sammanträdet 
fysiskt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-08-11 § 149 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-02 § 154 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-05-04 
Förslag på tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta 
tilläggen till kommunfullmäktiges arbetsordning med ändring av i 
revideringen från ”Det är inte tillåtet att koppla upp sig till sammanträdet via 
mobiltelefon på grund av risken för att kommunallagens krav på ljud- och 
bildöverförening inte uppfylls” till ”Det är inte tillåtet att koppla upp sig via 
en plattform som gör att ledamoten inte kan delta på ett sätt som uppfyller 
kommunallagens krav”. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles.  
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

29(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 140, forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att anta tilläggen till kommunfullmäktiges arbetsordning med ändring av i 
revideringen från ”Det är inte tillåtet att koppla upp sig till sammanträdet via 
mobiltelefon på grund av risken för att kommunallagens krav på ljud- och 
bildöverförening inte uppfylls” till ”Det är inte tillåtet att koppla upp sig via 
en plattform som gör att ledamoten inte kan delta på ett sätt som uppfyller 
kommunallagens krav”. 
 
Expedieras 
Akten 
Kansliavdelningen 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

30(30) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
 

Kf § 141 
 
Anmälningar/delgivningar 

- Beslut från Länsstyrelsen 2021-07-06 att utse ny ledamot och ny 
ersättare i kommunfullmäktige, Bodil Hellberg (L) utses till ledamot 
och Börje Wiebe (L) till ersättare, dnr KSFD 2021/11 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att notera handlingarna till protokollet. 
 
Expedieras: 
Akten 
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