
ÅSTORP 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 - 2 1 :3 1 
Ajournering 19:41 - 20:0, 2 1 :05 - 2 1: 13 

Beslutande Se bilaga 

Övriga deltagare Merih Özbalci , 
administrativ chef/ 
kommunsekreterare 
Jörgen Wallin , teknisk chef 
Jonny Norrby, kultur- och 
fritidschef 

Anna Falkenstam, 
tf kom rnunche f/ekonom iche f 
Annika Hoppe, 
förvaltningschef 
bildningsförvaltn ingen 
Stig Rådström (C), kultur- och 
fritidsnämndens ordförande 

Utses att justera Bitten Mårtensson (S) Hans Sundström (KD) 

Plats och tid Stationshuset fredag den 31 januari 2020 klockan 14:30 

~~~ 
Sekreterare Merih Ozoalci §§ I - 25 

,J$~L ~ 
Justerande Bitten Mårtensson (S) Hans s~ 1tlström (KD) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har ti llkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunfullmäkt ige 
Samma nträdesdatum 2020-01-27 

Datum för anslagets uppsättande 2020-01 -3 1 
Datum för anslagets nedtagande 2020-02-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrel se förvaltn ingen 

L~ 
Underskrift 

1 (40) 



Kommunfullmäktige 2(40) 

ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Paragraf 
Kf§ I 

Kf § 2 
Kf § 3 
Kf § 4 

Kf § 5 

Kf § 6 
Kf § 7 
Kf § 8 
Kf § 9 
Kf§ 10 

Kf § 11 

Kf§ 12 
Kf § 13 

Kf§ 14 

Kf § 15 

Kf§ 16 

Kf§ 17 
Kf § 18 

Kf§ 19 
Kf § 20 

Kf § 21 

Kf § 22 

Kf § 23 

Kf § 24 

Kf § 25 

~ /~Il 

Ärende 
Godkännande av kalle lse 

Godkännande av föredragningslista 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Information om kultur- och fritidsnämndens verksamhet 
Eventuella avsägelser/val 
Avsägelse från William Kaplan (M) avseende Bildningsnämnden 
Avsägelse från Camilla Häggström (M)avseende 
Bildningsnämnden 
Avsägelse från Björn Floren (M) avseende Socialnämnden 
Val av ledamot till Bildningsnämnden 
Val av ersättare till Bildningsnämnden 
Val av ledamot till Kommunalförbundet AV Media Skåne 
Val av ledamot till Bildningsnämnden 
Val av ersättare till Bildningsnämnden 
Val av ersättare till Soc ialnämnden 
Eventuella nyinkomna frågor 
Enke l fråga (L) angående förändringen i kommunstyrelsens 
organisation 
Eventuella nyinkomna interpellationer 
Interpe llation (M, L, KD) angående gymnastikföreningen och 
lokaler 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagst iftningen för 
Åstorps kommun 
Borgensram för kommunägda bolag 
Ram för upplåning år 2020 
Borgensavgifter för de helägda kommunala akt iebo lagen från 
2020 
Plan för aktiva åtgärder 2020-2023 
Motion från Anton Holmberg (SD) - Utredn ing av möjlighet för 
förbud emot all religiös klädsel 
Norra Vallgatan , återstä llning av Åstorp 11 3: 154, 11 3: l 0 

Begäran från Socia lnämnden till kommunfullmäktige att tillföra 
ansvarsområde för förordning om statlig ersättning till 
soc ialnämnden 
Motion (M, L, KD) - Framtagande och presentation av en 
handlingsp lan för att förbättra trafiksäkerheten i Åstorps 
kommun 
Motion (M , L, KD) - Framtagande av en cyke lpl an för Åstorps 
kommun 2020 och förslag på hur en cykelväg till Hyll inge skull e 
kunna genomföras 
Anmälningar/delgivningar 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 

NÄRVAROLISTA 
kommunfullmäktige ledamöter 
och ersättare samt omröstningsbilaga 

Namn Ledamöter 

Wiveca Andreasson (M) 
Annica Vink (C) 
Åsa Holmen (L) 
Hans Sundström (KD) 
Ronny Sandberg (S) 
Johan Bergqvist (V) 
Maria Gottschalk (-) 
Jan Karlsson (M) 
Murat Özbalci (C) 
Mattias Jonsäter (L) 
Bitten Mårtensson (S) 
Peter Lindberg (SO) 
Martin Sjöström (M) 
lsabella Ozanko (S) 
Richard Mattson (SO) 
Joakim Sandberg (M) 
Menaid Nocic (S) 
Sten Hugosson (SO) 
Roger Nielsen (M) 
Lennart Fredriksson (S) 
Nikki Arvidsson (SO) 
Othman Al Tawalbeh (S) 
Rolf Lundqvist (SO) 
Gun Friberg (S) 
Marcus Möller (SO) 
Reino Persson (S) 
Anna-Lena Olsson (SO) 
Anton Holmberg (SO) 
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf. 
Lucy Glinka (S) I :e vice ordf. 
Per-Arne Håkansson (S) ordf. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01 -27 

§ 21-a § 21-b 
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Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 

(M) 
Patrik Selemba 
Amelie Stenqvist tjg. 
Ulf Söderström 

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

Marika Lindberg 
Jan Hennicks (-) 
Glehn Edman 
Tony Wiklander §§ 1 - 21 
Harri Rosqvist 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

§ 21-a § 21-b 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

ÅSTORP 

Wiveca Andreasson (M) 
Annica Vink (C) 
Åsa Holmen (L) 
Hans Sundström (KD) 
Ronny Sandberg (S) 
Johan Bergqvist (V) 
Maria Gottschalk (-) 
Jan Karlsson (M) 
Murat Özbalci (C) 
Mattias Jonsäter (L) 
Bitten Mårtensson (S) 
Peter Lindberg (SO) 
Martin Sjöström (M) 
Isabella Ozanko (S) 
Richard Mattson (SO) 
Joakim Sandberg (M) 
Menaid Nocic (S) 
Sten Hugosson (SO) 
Roger Nielsen (M) 
Lennart Fredriksson (S) 
Nikki Arvidsson (SO) 
Othman Al Tawalbeh (S) 
Rolf Lundqvist (SO) 
Gun Friberg (S) 
Marcus Möller (SO) 
Reino Persson (S) 
Anna-Lena Olsson (SO) 
Anton Holmberg (SO) 
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf. 
Lucy Glinka (S) I :e vice ordf. 
Per-Arne Håkansson (S) ordf. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
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Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 

(M) 
Patrik Selemba 
Amelie Stenqvist tjg. 
Ulf Söderström 

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

Marika Lindberg 
Jan Hennicks (-) 
Glehn Edman 
Tony Wiklander §§ 1 - 2 1 
Harri Rosqvist 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 
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ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 7(40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Kf § 1 

Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
14 januari 2020 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 20 januari 
2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kungörelsen godkännes . 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 8(40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-0 1-27 

Kf § 2 

Godkännande av föredragningslistan 

Yrkande 
Ordförande yrkar på att: 

• Under eventuella avsägelser/val läggs följande ärende till : 
o Avsägelse från William Kaplan (M) avseende 

Bi I dningsnämnden 
o Avsägelse från Camilla Häggström (M) avseende 

Bildningsnämnden 
o Avsägelse från Bengt Floren (M) avseende Socialnämnden 
o Val av ledamot till Bildningsnämnden 
o Val av ersättare till Bildningsnämnden 
o Val av ledamot till kommunalförbundet AV Media Skåne 
o Val av ledamot till Bildningsnämnden 
o Val av ersättare till Bildningsnämnden 
o Val av ersättare till Socialnämnden 

• Under eventuella nyinkomna frågor läggs följande ärende till: 
o Enkel fråga (L) angående förändringen i kommunstyrelsens 

organisation 
• Under eventuella nyinkomna interpellationer läggs följande ärende 

till: 
o Interpellation (M, L, KO) angående gymnastikföreningen och 

lokaler 
• Eventuella nyinkomna motioner utgår 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Dagordningen godkännes med ovan justeringar. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 9(40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Kf§3 

Information om kultur- och fritidsnämndens verksamhet 

Sammanfattning 
Stig Rådström (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden, Annika Hoppe, 
förvaltningschef bi ldningsförvaltningen, och Jonny N orrby, kultur- och 
fritidschef, kommer och informerar om kultur- och fritidsnämndens 
verksamhet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Tackar för informationen och noterar det till protokollet. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 10( 40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-0 1-27 

Kf§ 4 

Eventuella avsägelser/val 

Avsägelse från William Kaplan (M) avseende Bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2020/10 

Sammanfattning 
William Kaplan (M) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget 
som ersättare i Bildningsnämnden. 

Besluts underlag 
Avsägelse från William Kaplan (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 

Expedieras: 
Akten 
Avgående ledamot 
Bildningsnämnden 
HRSC 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 11 ( 40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sarnmanträdesdatum 2020-01-27 

Kf§ 5 

Avsägelse från Camilla Häggström (M) avseende Bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2020/10 

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

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Camilla Häggström (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 

Expedieras: 
Akten 
Avgående ledamot 
Bildningsnämnden 
HRSC 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 12(40) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Kf§6 

Avsägelse från Björn Floren (M) avseende Socialnämnden 
Dnr KSFD 2020/10 

Sammanfattning 
Björn Floren (M) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som 
ersättare i Socialnämnden. 

Besluts underlag 
Avsägelse från Björn Flo ren (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkännes. 

Expedieras: 
Akten 
Avgående ledamot 
Socialnämnden 
HRSC 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 13( 40) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Kf § 7 

Val av ledamot till Bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2020/10 

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

Yrkande 
Bitten Mårtensson (S) yrkar på att utse Menaida Hasanovic (S) till ledamot i 
Bildningsnämnden. 

Proposition 
Ordförande ställer Bitten Mårtenssons (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Menaida Hasanovic (S) till ledamot i Bildningsnämnden. 

Expedieras: 
Akten 
Vald ledamot 
Bi ldningsnämnden 
HRSC 

lf 
Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 14(40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Kf § 8 

Val av ersättare till Bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2020/10 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till uppdraget som ersättare i 
Bildningsnämnden som innehades av en ledamot från socialdemokraterna 
tidigare. 

Yrkande 
Bitten Mårtensson (S) yrkar på att utse Stefan Olofsson (S) till ersättare i 
Bildningsnämnden. 

Proposition 
Ordförande ställer Bitten Mårtenssons (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Stefan Olofsson (S) till ersättare i Bildningsnämnden. 

Expedieras: 
Akten 
Vald ledamot 
Bi ldn i ngsnämnden 
HRSC 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 15( 40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Kf§9 

Val av ledamot till kommunalförbundet AV Media Skåne 
Dnr KSFD 2020/10 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till uppdraget som ledamot i 
kommunalförbundet AV Media Skåne som innehades av en ledamot från 
socialdemokraterna tidigare. 

Yrkande 
Bitten Mårtensson (S) yrkar på att utse Gun Friberg (S) till ledamot i 
kommunalförbundet AV Media Skåne. 

Proposition 
Ordförande ställer Bitten Mårtensson (S) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Gun Friberg (S) till ledamot i kommunalförbundet AV Media Skåne. 

Expedieras: 
Akten 
Vald ledamot 
Kommunalförbundet AV Media Skåne 
HRSC 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 16( 40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-0 1-27 

Kf§lO 

Val av ledamot till Bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2020/10 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval ti ll uppdraget som ledamot i 
Bildningsnämnden som innehades av en ledamot från moderaterna tidigare. 

Yrkande 
Wiveca Andreasson (M) yrkar på att utse Eva Nilsson (M) till ledamot i 
Bildningsnämnden. 

Proposition 
Ordförande ställer Wiveca Andreassons (M) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 

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

Expedieras: 
Akten 
Vald ledamot 
Bildningsnämnden 
HRSC 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 17(40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-0 1-27 

Kf § 11 

Val av ersättare till Bildningsnämnden 
Dnr KSFD 2020/10 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fy llnadsval till uppdraget som ersättare i 
Bildningsnämnden som innehades av en ledamot från moderaterna tidigare. 

Yrkande 
Wiveca Andreasson (M) yrkar på att utse Bengt Nilsson (M) till ersättare i 
Bildningsnämnden. 

Proposition 
Ordförande ställer Wiveca Andreassons (M) yrkande under proposition och 
finner att detta bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Bengt Nilsson (M) till ersättare i Bildningsnärnnden. 

Expedieras: 
Akten 
Vald ledamot 
Bildningsnämnden 
HRSC 

Utd ragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 18( 40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sarnmanträdesdatum 2020-0 1-27 

Kf § 12 

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 en ledamot från moderaterna tidigare. 

Yrkande 
Wiveca Andreasson (M) yrkar på att utse Lena Svensson (M) till ersättare i 
Socialnämnden. 

Proposition 
Ordförande ställer Wiveca Andreassons (M) yrkande under proposition och 
fitmer att detta bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Lena Svensson (M) till ersättare i Socialnämnden. 

Expedieras: 
Akten 
Vald ledamot 
Socialnämnden 
HRSC 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 19( 40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Kf § 13 

Eventuella nyinkomna frågor 

Enkel fråga (L) angående förändringen i kommunstyrelsens 
organisation 
Dnr KSFD 2020/28 

Sammanfattning 
Åsa Holmen (L) har inkommit med en enkel fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande: 
"Utan underlag och direkt på sittande möte i KSAU den 21 januari dök 
ärendet om förändrad nämndorganisation upp. 

Jag har tagit del av HD/NST:s artikel (nätbilagan 23 januari) angående 
styrets förslag till ny nämndorganisation. Jag noterar där följande citat "Med 
två politiska vildar blir vi inte riktigt representativa. Det har blivit ett 
problem som uppmärksammats mer och mer". 

Därav vår fråga: 
Menar Ronny Sandberg att motivet till förändringen i kommunstyrelsen är 
att dessa två politiska vildar sitter där? Om inte, vad är motivet?" 

Beslutsunderlag 
Enkel fråga från Åsa Holmen (L) 

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

Expedieras: 
Akten 

lf 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 20(40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01 -27 

Kf§14 

Eventuella nyinkomna interpellationer 

Interpellation (M, L, KD) angående gymnastikföreningen och lokaler 
Dnr KSFD 2020/22 

Sammanfattning 
Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmen (L) och Hans Sundström (KO) har 
inkommit med en interpellation ställd till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande: 
"Det stora behovet av tränings- och matchtillfällen för olika föreningar har 
funnits i vår kommun under lång tid. De senaste fem åren har läget varit 
ganska akut. Där av beslut 2015 om en ny hall på Bjärshög, med 
arbetsnamnet Arrangemangshall. En ny idrottshall som skulle möjliggöra för 
fler föreningar att få möjlighet till att kunna utöva sina olika idrotter oavsett 
vilken nivå eller syfte träningen har. En av de föreningar som under otroligt 
många år har få tt utöva sin idrott i en omodern och icke-ändamålsenli g lokal 
är Gymnastikföreningen och dess gymnaster. I samband med framtagandet 
av den nya hallen på Bjärshög stod det ganska klart att det var svårt för 
gymnastiken att kunna få utrymme och kunna bedri va sin idrott. I den 
diskussionen blev det då bestämt att badhushallen skulle byggas om utefter 
deras behov. Nu har man kommit på att det inte går att bygga om 
badhushallen då det bedrivs idrottsundervisning där. Tillbaka på ruta ett. 

Mot bakgrund av detta ställer vi följande frågor till ordförande i Kultur- och 
fritidsnämnden: 

I . Är det acceptabelt att en idrott som bedrivs i huvudsak av tjejer får 
tillgång till en så undermålig lokal? 

2. Vilka initiativ har Du tagit i frågan om gymnastikens möjlighet att 
bedriva sin idrott i en optimal lokal där de har möjlighet att träna och 
där de skapas förutsättningar för utveckling? 

3. Hur länge skall det bedrivas idrottsundervisning i badhushallen? 
4. När kan gymnasterna kunna bedriva sin idrott i en nyrenoverad och 

ändamålsenlig lokal utefter den bes lutade planen? 
5. Har Du och nämnden försökt att hitta alternativa lösningar för 

gymnasterna under tiden som de väntar på den ombyggda 
badhushallen? 

Besluts underlag 
Interpellationssvar från Stig Rådström (C) 
Interpellation från Wiveca Andreasson (M), Åsa Holmen (L) och Hans 
Sundström (KO) 

Justerandes signatur 

ae~~ ff 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 14, forts 

Kommunfullmäktiges beslut 

21 (40) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Interpellationen får ställas och besvaras av kultur- och fritidsnämndens 
ordförande. 

Expedieras: 
Akten 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 22(40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01 -27 

Kf § 15 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för Åstorps 
kommun 
Dnr KSFD 2019/342 

Sammanfattning 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 20 17/625 i 
kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel 
införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig 
kontroll försvinner . 
År 2020 kommer att bli ett speciellt år för livsmedelskontro llen eftersom flera 
regelverk som berör kontrollen har förändrats eller är under förändring. 

Som utgångspunkt gäller att de kommunala dokument som innehåller 
hänvisningar ti ll den nu gällande kontrollförordningen (EG) 882/2004 
behöver ändras före årsskiftet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-01-08, § 4 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 20 l 9-12- 18 § 310 
Tjänsteskri velse Anders Aronsson, miljöchef, 2019-10-29 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för Åstorps 
kommun 
Ändringar i taxa 
Bilaga 1 
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2019- 11 -18 § 116 
Protokoll från Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 20 19-10-29 § 93 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 

Proposition 
Ordförande ställ er eget yrkande under propositi on och finner att detta 
bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anta uppdaterad taxa inom livsmedelsområdet. 

Expedieras 
Akten 
Samhällsbyggnadsförval tningen 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 23( 40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01 -27 

Kf§16 

Borgensram för Åstorps kommuns helägda aktiebolag 
Dnr KSFD 2019/336 

Sammanfattning 
November 2019 har Björnekulla fastighets AB kommunal borgen om 
306 421 000 kr och AB K vidingebyggen en kommunal borgen om 
30 000 000 kr. Detta föranleder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 
336 421 000 kr. Bakomliggande lån är uteslutande till Kommuninvest . 

Ekonomienheten har haft kontakt med de helägda kommunala bolagen 
angående behov av borgensram för år 2020. Björnekulla Fastighets AB har i 
samband med detta anhållit om en utökad ram på 80 miljoner kronor (mkr), 
varav 25 ,2 mkr avser upplösning av nuvarande internbankslån, vilket inte 
påverkar koncernens belåning. AB K vidingebyggen har anhållit om en 
utökad ram om 90,2 mkr, varav 60 mkr avser upplösning av nuvarande 
internbankslån, vilket inte påverkar koncernens belåning. 
Detta föran leder ett kommunalt borgensåtagande om totalt 506 62 1 000 kr 

Kommuninvest ställ er krav på fo rmaliserad text vid utökning av kommunalt 
borgensåtagande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-01 -08, § 8 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019- 12-04 § 307 
Tjänsteskrivelse från Olle Schultz, ekonomicontroller, 201 9-11 -2 1 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bi fa ll till kommunstyrelsens förs lag om att: 

• Såsom för egen skuld ingå borgen fö r Björnekulla Fastighets AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3 86 42 1 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

• Såsom för egen skuld ingå borgen fö r AB Kvidingebyggens 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 120 200 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under propos ition och fi nner att detta 
bifalles. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 24(40) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Kf § 16, forts 

Kommunfullmäktiges beslut 
Såsom för egen skuld ingå borgen för Björnekulla Fastighets AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 386 421 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Såsom för egen skuld ingå borgen för AB Kvid inge byggens låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 120 200 000 kr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 

Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
BFAB 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 25(40) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Kf§17 

Ram för upplåning år 2020 
Dnr KSFD 2019/338 

Sammanfattning 
I november 2019 uppgår Åstorps kommuns låneskuld till 345 miljoner kronor 
(mkr). För att finansiera ytterligare investeringar under årets sista kvartal så 
är prognosen att ytterligare O mkr behöver lånas upp. 

I enlighet med finansieringsbudgeten i föreliggande budgetförslag 2020 
uppgår lånebehovet till 97 mkr. Ekonomiavdelningen föreslår att låneramen 
fastställs till 150 mkr för år 2020 vilket då också inkluderar en marginal för 
ev. tillkommande eller tidigarelagda investeringar under året. 

Besluts underlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-01 -08 , § 9 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019- 12-04 § 309 
Tjänsteskrivelse från Olle Schultz, ekonomicontroller, 2019-1 1-2 1 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrel sens förslag om att: 

• Åstorps kommuns ram för upplåning år 2020 fastställs till 150 
miljoner kronor. Låneramen avser nyupplåning. 

• Kommunens checkkredit ska uppgå till högst 20 miljoner kronor för 
kommunkoncernen. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Åstorps kommuns ram för upplåning år 2020 fastställs till 150 miljoner 
kronor. Låneramen avser nyupplåning. 

Kommunens checkkredit ska uppgå till högst 20 miljoner kronor för 
kommunkoncernen. 

Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 26(40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Kf§18 

Borgensavgifter för de helägda kommunala aktiebolagen från 2020 
Dnr KSFD 2019/337 

Sammanfattning 
De kommunala bolagen använder kommunal borgen som säkerhet vid 
upplåning eftersom detta anses som det mest effektiva ur såväl administrativ 
synpunkt som ur kostnadssynpunkt. Enligt aktuell lagstiftning ska en 
kommun ta ut en affärsmässig borgensavgift av de kommunala bolagen när 
kommunen lämnar borgen. Borgensavgiften har under 2019 uppgått till 0,23 
% och Kommunstyrelseförvaltningen föreslår oförändrad avgiftsnivå för år 
2020. 

Besluts underlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-01 -08, § 10 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020- 12-04 § 308 
Tjänsteskrivelse från Olle Schultz, ekonomicontroller, 2019-11 -2 1 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens fö rslag om att: 

• borgensavgift ska fr .o.m. 2020 tas ut med 0,23 % (oförändrat) 
• borgensavgift ska beräknas på ingående värden avseende 

borgensåtaganden varje år och faktureras årsvis 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Borgensavgift ska fr .o.m. 2020 tas ut med 0,23 % (oförändrat). 

Borgensavgift ska beräknas på ingående värden avseende borgensåtaganden 
va1je år och faktureras årsvis . 

Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 27(40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Kf § 19 

Plan för aktiva åtgärder 2020-2023 
Dnr KSFD 20 19/322 

Sammanfattning 
Den 1 januari 20 17 infördes nya regler i diskriminerings lagen avseende 
arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldigheter att arbeta förebyggande 
och främjande för att motverka diskriminering och för lika rättigheter och 
möjligheter, det som i lagen heter aktiva åtgärder. 
Genom att plan för aktiva åtgärder antas uppfyller vi de krav som 
diskrimineringslagen ställer på oss som arbetsgivare. 
Enligt lagen ska arbetsgivaren genomföra ett kontinuerligt arbete i fyra steg 
(undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom olika områden. 

Aktiva åtgärder ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder: kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-01-08, § 12 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2019-11 -2 1 § 36 
Tjänsteskrivelse från Paul Eklund, HR-chef, 2019-1 1- l 3 
Plan för aktiva åtgärder 2020-2023 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anta plan för 
aktiva åtgärder 2020-2023 och att förvaltningarna arbetar aktivt med denna. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Anta plan för aktiva åtgärder 2020-2023 och att förvaltningarna arbetar 
aktivt med denna. 

Expedieras 
Akten 
HR-avdelningen 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 28( 40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01 -27 

Kf § 20 

Motion från Anton Holmberg (SD) - Utredning av möjlighet fö r förbud 
emot all religiös klädsel 
Dnr KSFD 2019/34 7 

Sammanfattning 
Motion från Anton Holm berg (SO) inkom 2018-11-2 1. Ett sätt att undvika att 
främj a segregation och kulturella skillnader är att minimera rel igiös påverkan 
under arbetstid . En utpräglad religiös klädsel ger många olika känslor och 
tankar. Det medför även säkerhetsrisker gällande problem med identifiering 
samt heder- och kvinnoförtryck. Motionären menar att en god förutsättning 
för ett vänligt bemötande och för en bra dialog är möjligheten till att känna 
igen en person. Det är en god och bra grund för trivse l, gemenskap och tillit. 
Motionären yrkar med stöd av ovanstående: 
Att Ge Åstorps kommun i uppdrag att utreda möjligheten att införa fö rbud 
mot utpräglad religiös klädsel för kommunens anställda. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-01 -08 , § 13 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott, 20 19-11 -2 1 § 35 
Tj änsteskrivelse frå n Alexandra Engström, HR-utvecklare 201 9- 10-17. 
Motion - Utredning av möjlighet för förbud emot a ll re ligiös klädsel 

Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bi fall till kommunstyrelsens förslag om att anse 
motionen besvarad med hänvisning till tj änsteskrivelsen. 

Peter Lindberg (SO) yrkar bifa ll till motionen. 

Hans Sundström (KO) yrkar bifa ll till kommunstyrelsens fö rslag om att anse 
motionen besvarad med hänvisning till tj änsteskrivelsen. 

Bitten Mårtensson (S) yrkar bi fa ll till kommunstyre lsens fö rslag om att anse 
motionen besvarad med hänvisning till tj änsteskrivelsen. 

Matti as Jonsäter (L) yrkar bifa ll till kommunstyrelsens förslag om att anse 
motionen besvarad med hänvisning till tj änsteskrivelsen. 

Wiveca Andreasson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
anse motionen besvarad med hänvisning till tj änsteskrivelsen. 

Utdragsbestyrka nde 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 29(40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-0 1-27 

Kf § 20, forts 

Johan Bergqvist (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse 
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkanden från 
Hans Sundström (KD), Bitten Mårtensson (S), Mattias Jonsäter (L), Wiveca 
Andreasson (M) och Johan Bergqvist (V) mot Peter Lindbergs (SO) yrkande 
med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD) under proposition och finner 
att Ronny Sandbergs (S) yrkande bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

Reservation 
Anton Holmberg (SD) reserverar sig skriftligen. 

Expedieras 
Akten 

Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige 2020-01 -27 

Reservation 

Utredning av möjlighet för förbud emot all rellglös klädsel 

Frihet är ett ord av avsevärd karaktär och har en stor påverkan i vår värld. Frihet är även ett 
tvådelat ord och får aldrig användas på bekostnad av någon eller något annan/annat! 

I Sverige råder det religionsfrihet och detta anser givetvis Sverigedemokraterna som viktigt. 
Emellertid skall det då även poängteras att religionsfriheten innebär möjligheten att välja bort 
religion. Således är det enligt lag rimligt att någon eller omgivningen i viss utsträckning inte 
blir utsatta för påtryckningar för religion . Exempel på hur detta kan utspela sig är att kvinnor 
och små flickor blir tvingade till särskilda klädesplagg och lider av hög risk att utsättas för 
hedersvåld samt hedersförtryck. Det är för Sverigedemokraterna helt oacceptabelt att 
människor och i synnerhet kvinnor ska utså påtryckningar på grund av religösa skäl. 

Frågan om religös klädsel är även mer komplex än så. Existensen av religösa klädesplagg 
som försvårar och till och med förhindrar igenkänning och identifikation är ytterst allvarligt. I 
olika tjänsteutövningar och arbete är undermålig möjlighet till identifikation en stor 
säkerhetsrisk! Detta gäller för samtliga parter. 

Sverigedemokraterna är av självklara skäl emot diskriminering men likväl anser vi att 
arbetsgivare inom rimliga gränser bestämmer vilken klädsel som ska gälla på arbetsplatser, 
aldrig kan utgöra diskriminering. Således är det SD's mening att företrädare inte i sin 
tjänsteutövning ska tillåtas bära plagg och/eller symboler som har religösa förtecken. 

Beklagligt är åter att samtliga partier i Åstorps kommunfullmäktige inom det vänsterliberala 
etablissemanget är överens om att inte bifalla Sverigedemokraterna Åstorps motion om 
religös klädsel. 

Således reserverar Sverigedemokraterna Åstorp sig till förmån för eget 
yrkande att bifalla motionen om Utredning av möjlighet för förbud emot all 
religös klädsel. 

Peter Lindberg (SD) 

Ju~!)J~ 
Anton Holmberg (SD) 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 30(40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01 -27 

Kf § 21 

Norra Vallgatan, återställning av Åstorp 113:154, 113:10 
Dnr KSFD 2018/151 

Sammanfattning 
Svensk Jordförbättring AB försattes i konkurs i juni 2008. På fastigheten 
Åstorp 113 : 154 i Åstorps kommun har bolaget bedrivit verksamhet i form av 
ett upplag bestående av olika kemikalier sedan 2006 . Bolaget var även 
fastighetsägare och konkursförvaltaren abandonerade fastigheten. Fastigheten 
ligger i norra delen av samhället Åstorp och närmsta grannar är en 
brukshundsklubb, Humlebäcken och två företag. Inom en radie på 500 meter 
finns skolor och bostadsområden. 

Beslut är fattat att Åstorps kommun/tekniska kontoret ska genomföra en 
upphandling av övertäckning enligt WSP:s alternativ I. Det visar sig nu att 
Naturvårdsverket har ändrat bidragsreglerna vilket medför att vi inte får 
något bidrag, då föroreningen ej anses vara akut. 

Tekniska kontoret avser att utföra. alternativ 1 under 2020 förutsatt att beslut 
om finansiering medges. Tekniska kontoret har under våren 2019 gjort en 
förfrågan via WSP på att köra bort de förorenade masso rna och deponin. 

Under hösten 2019 har en politisk styrgrupp bildats för att gemensamt 
komma fram till ett beslutsförslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-01 -08, § 21 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08 § 13 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 19-12- 18 § 3 34 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wall in, 2019-12-10 
Protokoll från politisk styrgrupp 2019-12-09 med handlingar 1-12 
Svar från NSR, 2019-09-03 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin från , 201 5-10-28 
Förfrågningssammanställning från WSP 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2016-02-29, § 31 

Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att: 

• Åstorps kommun ska ansöka om exproprieringstill stånd för 
fastigheten Åstorp 113: 154 efter beslut gällande täckning. 

• Ta samtliga avsatta medel i anspråk för att finansiera utförandet av 
alternativ 1. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 31 ( 40) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Kf § 21, forts 

• 

• 

• 

• 

• 

Utredningen ska kompletteras med uppdaterad information och en 
ansökan om bidrag från Naturvårdsverket för att sanera saltet kommer 
att göras i samband med övertagande av fastigheten Åstorp 113: 154. 
Om utredningen visar på att det mest miljö-ekonomiska är att 
transportera bort saltet till annan deponi , kommer ansökan att 
kompletteras med detta så att ett ev. bidrag kan erhållas. 
NSR (Vera park) får i uppdrag att starta ett projekt gällande 
möjliggörandet att få saltavfallet till en tillgång. 
NSR (Vera park) utreder och utvecklar saltet för i syfte att få en 
möjlig ekonomisk vinst vid bortforsling. 
Tekniska kontoret i samband med budgetprocess 2021 och framåt 
presenterar en rimlig summa medel för framtida bortforsling av akuta 
deponier inom Åstorps kommun. 

Åsa Holmen (L) lämnar in ett skriftligt yrkande för Åstorpsalliansen med 
följande yrkanden: 

I. Att Åstorps kommun ska ansöka om exproprieringstillstånd för 
fastigheten Åstorp I 13: 154. 

2. Vi yrkar som ändringsyrkande att ge projektgruppen för Norra 
Vallgatan i uppdrag att ta fram underlag och utreda följande: 

o Att ta fram två jämförbara anbud som lämnats av 
entreprenadföretag för det som kallas alternativ I i 
tjänsteskrivelsen och alternativ bortforsling (exklusive 
jordmassorna från Frode Laursen och den gamla soptippen) . 

o Att teknisk beskrivning redovisas som förtydligar arbetena i 
respektive alternativ . 

o Att ekonomiska och tekniska konsekvenser redovisas för 
nödvändiga åtgärder i alternativ 1, såsom kontrollprogram, 
pumpning av lakvatten och andra efterbehandlingsåtgärder 
(under en 30-årsperiod) . 

3. Vi yrkar som ändringsyrkande: 
o Att om utredningen visar på att det bästa alternativet för 

Åstorps kommun och dess invånare ur miljö- och ekonomiskt 
hänseende på lång sikt är att transportera bort saltet till annan 
deponi, kommer ansökan att kompletteras med detta så att ev. 
bidrag kan erhållas. 

4. Vi yrkar som tilläggsyrkande: 
o Att ge tekniska kontoret i uppdrag att nödvändiga 

miljöskyddsåtgärder och anmälan enligt 28 § förordningen 
om miljöfarlig verksamhet för deponin vid Norra Vallgatan 
genomförs. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 32(40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Kf § 21, forts 
Jan Karlsson (M) yrkar bifall till Åsa Holmens (L) yrkanden. 

Hans Sundström (KO) yrkar bifall till Åsa Holmens (L) yrkanden. 

Anton Holmberg (SO) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkanden. 

Maria Gottschalk (-) yrkar i förstahand bifall till Åsa Holmens (L) yrkanden. 

Maria Gottschalk (-) yrkar i andrahand att ärendet ska avslås. 

Johan Bergqvist (V) yrkar bifall till Ronny Sandbergs (S) yrkanden. 

Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkanden från 
Anton Holmberg (SO) och Johan Bergqvist (V) mot Åsa Holmens (L) 1-3 
yrkanden med bifallsyrkanden från Jan Karlsson (M), Hans Sundström (KO) 
och Maria Gottschalk (-) under proposition och finner att Ronny Sandbergs 
(S) yrkande bifalles. 

Maria Gottschalk (-) begär votering. 

Voteringsordning-a 
Den som vill bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande röstar "Ja" och den som 
vill bifalla Åsa Holmens (L) yrkande röstar "Nej". 

Då voteringen utfaller med 21 "Ja" röster och 10 "Nej" röster beslutar 
kommunfullmäktige bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande, för 
voteringsresultatet se separat bilaga. 

Ordförande ställer Åsa Holmens (L) tilläggsyrkande med bifallsyrkanden 
från Jan Karlsson (M), Hans Sundström (KO) och Maria Gottschalk (-) 
under proposition och finner att detta avslås. 

Åsa Holmen (L) begär votering. 

Voteringsordning-b 
Den som vill avslå Åsa Holmens (L) yrkande röstar "Ja" och den som vill 
bifalla Åsa Holmens (L) yrkande röstar "Nej ". 

Då voteringen utfaller med 21 "Ja" röster och 10 "Nej" röster bes lutar 
kommunfullmäktige avslå Åsa Holmens (L) yrkande, för voteringsresultatet 
se separat bilaga. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 33(40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01 -27 

Kf § 21, forts 
Ordförande ställ er Maria Gottschalks andrahandsyrkande om avslag under 
proposition och finner att detta avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Åstorps kommun ska ansöka om exproprieringstillstånd för fastigheten 
Åstorp 113 : 154 efter bes I ut gällande täckning. 

Ta samtliga avsatta medel i anspråk för att finansiera utförandet av alternativ 
1. 

Utredningen ska kompletteras med uppdaterad info rmation och en ansökan 
om bidrag från Naturvårdsverket för att sanera saltet kommer att göras i 
samband med övertagande av fasti gheten Åstorp 11 3: 154. 

Om utredningen visar på att det mest miljö-ekonomiska är att transportera 
bort saltet till annan deponi , kommer ansökan att kompletteras med detta så 
att ett ev. bidrag kan erhållas. 

NSR (Vera park) få r i uppdrag att starta ett projekt gällande möjliggörandet 
att få saltavfallet till en tillgång. 

NS R (Vera park) utreder och utvecklar saltet för i syfte att få en möjlig 
ekonomisk vinst vid bortforsling. 

Tekniska kontoret i samband med budgetprocess 2021 och framåt 
presenterar en rimlig summa medel för framtida bortfo rsling av akuta 
deponier inom Åstorps kommun. 

Reservation 
Åstorps alliansen reserverar sig skriftligen. 
Maria Gottschalk (-) reserverar sig skriftligen. 

Protokollsanteckning 
Anton Holmberg (SO) meddelas möjlighet att inkomma med en 
protokoll santeckning. 

Expedieras 
Akten 
Tekniska kontoret 
Ekonomiavdelningen 
Administrativa enheten 

Utdragsbestyrkande 
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Astorpsalliansen 

Ärende 16 - Norra Vallgatan, återställning av Åstorp 113:154, 113:10 

Skriftlig reservation 

De styrande partierna i Åstorp, Socialdemokrater och Centern har under lång tid förespråkat en 

övertäckning av giftdeponin. Återigen fattar Åstorps kommun beslut om övertäckning men öppnar 

samtidigt upp för att sanera och genomföra bortforsling på sikt. Hur hänger detta ihop? Tror inte 

styret på sin egen politik om övertäckning? 

Kostnad för en tillfällig lösning- övertäckning med gummiduk ca 8-10 miljoner . Kostnad för slutgi ltig 

lösning - bortforsling av gifterna är ca 15-20 miljoner. 

Behovet av att sanera giftdeponin skapades i december 2005. Då Åstorps kommun beslutade att ge 

blandningstillstånd åt Svensk Jordförbättring AB, utan att kontrol lera företaget. 

I ärendet om Norra Vallgatan så väljer styret att blanda in mellanlagringen av rena jordmassor (Frode 

Larsen). Massor som kommunen tog emot i juli 2014 och låtit dem ligga på kommunal 

stra ndskyddad mark sedan dess. De t illfälliga jordmassorna skul le enbart ligga där ett år och det finns 

inget polit iskt beslut om vad de skall användas till. Vi hävdar att det är ett separat ärende. Ärendet 

borde enbart handla om de tillförda förorenade massorna. Ärendet har under 2018/19 fått en annan 

karaktär i och med att strandskyddsdispensen löper ut i 31 juni 2020. 

Vårt förslag vann gehör i KSAU och blev därmed KSAU:s beslut, som styret reserverade sig emot. 

Vi yrkade på följande ändrings-och tilläggsyrkande i kommunfullmäktige: 

Att Åstorps kommun ska ansöka om exproprieringst ill stånd för fastigheten Åstorp 113:154. 

Vi yrkade som ändringsyrkande att ge projektgruppen för Norra Vallgatan i uppdrag att ta fram 

underlag och utreda följande: 

Att ta fram två jämförbara anbud som lämnats av entreprenadföretag för det som ka ll as alternativ 1 i 

tjänsteskrivelsen och alternativ bortforsling (exklusive jordmassorna från Frode Laursen och den 

gamla soptippen). 

Att teknisk beskrivning redovisas som förtydligar arbetena i respektive alternativ. 

Att ekonomiska och tekniska konsekvenser redovisas för nödvändiga åtgärder i alternativ 1, såsom 

kontrollprogram, pumpning av lakvatten och andra efterbehandlingsåtgärder (under en 30-

årsperiod) . 



Vi yrkade som ändringsyrkande: 

Att om utredningen visar på att det bästa alternativet för Åstorps kommun och dess invånare ur 

miljö- och ekonomiskt hänseende på lång sikt är att transportera bort saltet till annan deponi, 

kommer ansökan att kompletteras med detta så att ev. bidrag kan erhå llas. 

Vi yrkade som tilläggsyrkande: 

Att ge tekniska kontoret i uppdrag att nödvändiga miljöskyddsåtgärder och anmälan enligt 28 § 

förordningen om miljöfarlig verksamhet för deponin vid Norra Va llgatan genomförs. 

Nu kommer ansökan om expropriering att genomföras och det kan ta upp till två år innan tillstånd 
ges och innan bidrag kan sökas samt innan arbetet kan påbörjas med att sanera giftdeponin. 
Processen med att använda rätt metod och det bästa långsiktiga alternativet går vidare och där 

kommer vi i alliansen att vara med och påverka. 

På fullmäktige lades inte alla handlingar på bordet. Alla kort har inte framkommit i det här 
ärendet. Vi väljer att lyfta in dessa handlingar här för att belysa vikten av öppenhet och delaktighet 
kring det som har framkommit tidigare. Handlingar som inte blivit diarieförda har nu kommit fram 
i ljuset. Vi har valt att lyfta fram Pontus Pålssons PM om Norra Vallgatan som skall ses som ett 
viktigt faktadokument och som flertalet ledamöter redan har tagit del av. 

Ärendets beredning är till viss del bristfällig och ger inte svar på miljömässiga och ekonomiska 
konsekvenser för kommunen. Därtill är då beslutspunkterna 3 -7 inte finansierade på sätt som 

krävs av fullmäktige enligt kommunallagen. 

Åstorpsalliansen reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkande. 

Åstorp 31/1 - 2020 

Åsa Holmen (L), Jan Karlsson (M), Hans Sundström (KD) 



l<emika lieupplaget - Ana lys av bes lutsunderlag ti ll l<F 2020-01-27 

F ororci 
Åstorps kommun är en av Skånes minsta kommuner, trots det har Länsstyrelsen fastställt 
antalet deponier i kommunen till 100 st. Endast kemikalieupplaget vid Norra Vallgatan har 
getts riskklass 1, och Länsstyrelsen har placerat denna på Skånes "värsta lista" som toppas 
av BT Kemi i Teckomatorp. 

Materialet om Norra Vallgatan är mycket omfattande och uppgifterna många. Miljöskandalen 
har kostat politiker och tjänstemäns tid samt Åstorps skattebetalare resurser i 
storleksordningen 40- 50 miljoner kronor - kanske mer mellan 2006- 2019, och det är 
dessvärre inte över ännu .. . 

Många upplever att hanteringen av kemikalieupplaget har skett i strid med miljöperspektiv, 
lagstiftning och utan omsorg om kommande generationer. EU :s direktiv om deponering av 

avfall har implementerats i den svenska lagstiftningen , och höjt de tekniska kraven . 

Om kommunfullmäktige beslutar att täcka över giftdeponin kommer marken vid Norra 
Vallgatan vara kontaminerad under en övertäckning i 2500 år och sakta laka ur gifterna till 

grundvatten, Humlebäcken och omgivande åkermark. 

Syfte 
Beskriva och förklara en del avgörande fakta som ej redovisats före beslut. 

Handlingar som undanhållits politiker i både Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. 

Besked från myndigheter och utestående uppgifter som inte lämnats i beslutsunderlaget. 

Direkta felaktigheter och påståenden i beslutsunderlaget till ärende 16, Norra Vallgatan . 

Kem1kal1eupplagets varandet1d 
Saneringsbehovet för kemikalieupplaget skapades redan i december 2005 då Miljökontoret i 

Åstorp beslutade att ge blandningstillstånd åt Svensk Jordförbättring AB. Kommunen gjorde 

inte en rimlig kontroll av företaget och dess ägare, som senare dömdes för miljöbrott. 

Enligt Thyrensrapporten dröjer det 3000 - 5000 år innan gifterna helt försvunnit om de 
övertäcks. Marken under övertäckningen kommer då förmodligen att hålla mycket höga 
halter natriumsulfat och det kan dröja 9000 - 15000 år innan halterna nått jämvikt med 

omgivningen. 

Källa : Sid 35, beskrivning av konsekvenser vid övertäckn ing i rapporten Atgärdsutredning av Thyrens 2014-01 -30 . 

Det förefaller orimligt att barn och kommande generationer ska tvingas leva med den 
förorenade marken för all framtid, en mark som aldrig kan bebyggas. 

Kvidinge i januari 2020 

Pontus Pålsson 
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Sex ars forva1 ingav stora mangde1· Jord massor I str id med lag 0111 stra11dskyclc! 

Åstorps kommun gynnade ett privat företag under sommaren 2014. 
14 juli 2014 började Frode Laursen att helt gratis tippa schaktmassor på strandskyddad 
kommunal mark vid Humlebäcken, ovanpå en servisledning NSVA har i marken. 

Först den 7 aug inkom anmälan till Bygg- och miljönämnden, den gällde endast 15 000 m3. 
Kommunalrådet tvingades senare uttala sig i tidningen , att trots att han kommit överens om 
15 000, så tippades 25 365 kubikmeter. 
Källa Tjänsteskrivelse Anders Aronsson 2014-09-24 , Dnr Bmn 2014-0769-12 

Tekniska kontoret har i samarbete med Miljökontoret, och i upprepade beslut av 
Bygg- och miljönämnden angett att den "ti llfälliga lagringen av jordmassorna endast 
skulle ske under ett år på fastigheten 113: 10. Detta förlängdes och förlängdes och 
förlängdes. Samtliga förlängningar har skett utan att Länsstyrelsen meddelats trots att 

av 19 kap 3b § miljöbalken framgår att Länsstyrelsen ska överpröva dispens för strandskydd. 
Till Bygg- och Miljönämndens första beslut uppgav tekniska kontoret att de skul le använda 
jordmassorna SENAST 2015-08-07. 
Anläggningsarbete kan inte anses påbörjat enkom för att WSP upphandlats, som påståtts ... 

I skrivelsen Tekniska kontorets redogörelse för strandskyddsdispens daterad 2015-10-05 
lämnade Jörgen Wall in uppgiften att "fastigheten Åstorp 113: 10 återstä llande har startat och 
beräknas att vara utfört under 2016" ... 

Trots att Wallin skrev detta har han under FYRA år inte tagit in något anbud på arbetena .. . 
Källa Tekniska kontorets redogörelse för strandskyddsdispens enligt miljökontorets förfrågan , 2015-10-05 , 

Dnr KSFD 2015/336 

I januari 2020 saknas fortfarande beslut om vad dessa 25 365 m3 jordmassor ska användas 
till. Verksamheten borde inte betecknats som anläggningsändamål eftersom inga beslut 
funnits om någon anläggning . Att verksamhetsutövaren (Åstorps kommun) som tog emot 

jordmassorna och sedan låtit dem ligga sedan i juli -2014 bryter mot flera lagar. 

Tekniska kontoret har beräknat kostnaden för att köra bort överflödiga jordmassor. 

• Kostnad 21 miljoner för jordmassorna som Frode Laursen 2014 fick tippa gratis. 

• Beslutsunderlaget beskriver inte juridiska/ ekonomiska konsekvenser av massorna. 

ca 700 lastbilstransporter genom Astorps centrum under juli 2014, helt utan tillstånd. 
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Ter nier och beg1 epp 
Övertäckning kontra inkapsling 

Det nya begreppet inkapsling dök upp i rapporten 2019-12-09 från politisk styrgrupp. 
Ingenstans i beslutsunderlaget beskrivs vad metoden inkapsling innebär. Om 
avsikten är att besluta om inkapsling måste metoden förklaras i ärendeberedningen. 

Sluttäckning av deponi av farligt avfall 

Sluttäckningen ska konstrueras så att mängden lakvatten som passerar genom 
täckningen inte överskrider 5 liter per kvadratmeter och år. 

Efterbehandling 

Under deponins efterbehandlingsfas ska kommunen tillse att det i minst 30 år eller 
den längre tid som tillsynsmyndigheten bestämmer vidtas de åtgärder för underhåll, 
övervakning/ kontroll som behövs m h t skyddet för människors hälsa och miljön . 

Exempel par el och brisler samt hand lingar s0 111 undanhall1ts 

1) En övertäckning är inte en slutlig lösning , benämns initial av ansvariga myndigheter. 

Borttransport är en slutlig lösning, som avlägsnar föroreningskällan. 
Föreslagen övertäckning är en tillfällig lösning tills tillstånd föreligger för slutförvaring. 
Osäkerhet föreligger om huruvida tillståndsmyndigheten kommer att ge tillstånd för 
övertäckning med gummiduk och, om krav ställs i tillståndet, när en permanent och 
slutgiltig täckning av deponin ska beslutas - och till vilken kostnad kommande år? 

Större omsorg /Jör ägnas sluttäckningen när det gäller konstruktionsutformning och 
materia /val med tanke på påverkan av ljäle och uttorkn ing. 

Källa: Samhällsavdelningen hos Naturvårdsverket och Enheten för förorenade områden vid Länsstyrelsen Skåne 

2) Kostnad för bortforsling anges felaktig i protokoll 2019-12-09 från politisk styrgrupp 

Vid flera sammanträden , tex i oktober och januari , har yrkanden lagts om bortforsling av 
kemikalier och sanering av förorenad mark. Detta har preciserats till att inte gälla 
kommunens gamla soptipp från 1970- 80 talet och inte de ovan beskrivna jordmassorna som 
kördes dit 2014. 

I beslutsunderlaget framgår inte hur "Politisk styrgrupp" är beslutad och med vilken 
befogenhet. Emellertid är det i styrgruppens protokoll som kostnaderna beskrivs . 

I punkt 1.6 anges bortforsling till 46- 50 miljoner. Till detta avgår 21 milj . som avser 
jordmassorna och 9,6 milj. som avser gammal kommunal soptipp (anbud Swerock) . 

- Styrgruppen redovisar således kostnader för yrkandet bortforsling av kemikalier till 
mellan 15,4 - 19,4 miljoner kronor. 

- Protokollet från kommunfullmäktiges beslut om återremiss 2019-10-28 saknas i underlaget. 

3) Expropriera fastigheten 113: 154 

Regler och möjligheter till statsbidrag vid avhjälpande av föroreningsskada på herrelös 
fastighet förutsätter att exproprieringsförfarandet är klart och ägarskapet är fastställt. 
Varför denna process inte inletts redan är svårt att förstå . Väsentligt vore därför att beslut om 
denna fråga behandlas i en egen paragraf. 
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4) Tillståndsansökan behöver göras innan kommunfullmäktige kan veta om enbart en 

övertäckning kommer att godkännas som sluttäckning 

Precis som för Hyllingevallen är det sannolikt Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen 
som avgör vilken metod som tillåts . Miljöbalken , Deponiförordningen och 
Miljöprovningsförordningen ställer krav på vilket tillstånd som kan ges. 

Tekniska kontoret har ännu inte lämnat in någon ansökan och därför ger inte 
beredningen något svar om tillståndsfrågan . 

5) Redan i mars 2016 fick Tekniske chefen ett komplett underlag av handlingar för 
upphandling och ta in anbud på vad "Alternativ 1" kostar, men gjorde inte detta. 

Under sammanfattning till ärende16 och i alla tre tjänsteskrivelserna anges följande : 
Beslut är fattat att Tekniska kontoret ska genomföra en upphandling av övertäckning 
enligt WSP's alternativ 1. 

Flera beslut finns om detta, det första 2014-08-23 i Ksau § 84. Varför verkställs ej beslut? 
Varför ges inte ett så noggrant ekonomiskt beslutsunderlag som möjligt? 

Tekniske chefen har anlitat WSP att färdigprojektera och ta fram komplett 
förfrågningsunderlag för att få anbud på övertäckning med teknisk beskrivning , 
mängdförteckning , ritningar och en ansökningshandling för ti llstånd enligt 28 § förordningen 
om miljöfarlig verksamhet. Utan att använda detta på FYRA år! 

Materialet har undanhållits både politiker och allmänhet, och lämnats ut efter 
begäran först 2020-01 -23 . 

Tekniska kontoret har betalt konsultföretaget WSP 565 000 kronor exkl. moms. 

6) Felaktig uppgift om vilken metod som har bäst möjligheter att ges statsbidrag 

Miljökontoret har uttalat att bidrag inte ges av Naturvårdsverket för borttransport av 
miljögifterna . Miljöinspektören hänvisar till E-post i nov 2019 med handläggare på 
Länsstyrelsen . Men i denna e-post står emellertid inte något om detta. Kontroll har gjorts 
med Naturvårdsverket. Uppgiften är alltså helt felaktig! 

7) Motstående intressen och lagstiftning har ej redovisats av "Politisk styrgrupp" i 

protokoll 2019-12-09 

Kommunen beställde Översiktlig miljökonsekvensbeskrivning av WSP daterad 2016-01 -13, 
och denna utgjorde en central del i beslut som kommunfullmäktige fattade 2016-02-29 . 
Denna viktiga rapport , som också är ett lagkrav, har nu tagits bort från beslutsunderlaget 
2019/2020 . Varför? 

I rapporten uppmärksammades politiker och tjänstemän 2016 på att "om kemikalieupplaget 
övertäcks på obestämd tid så kan åtgärden hamna under en kod i 29 § 
Miljöprövningsförordningen (2013:251 ). Den planerade övertäckningen behöver därför 
utredas, klargjorde WSP. Sådan utredning eller analys saknas i beslutsunderlaget. 
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8) Höga årliga kostnader som inte redovisas i ärendet, tex lakvattenpumpning 

Enbart för åren 2016-2019 har Tekniska köpt lakvattenpumpning för 1,6 miljoner. Var finns 
detta redovisat i ärendet, vilka budgetposter och hur har det redovisats i årsredovisningar? 

9) Kommunens bidragsansökan 2017-11-23 och beslutet från Naturvårdsverket 
redovisas inte i beslutsunderlaget 

Kommunen har sökt bidrag från Naturvårdsverket inte bara en gång utan vid TVA tillfällen . 
Sannolikt ett nej och avslag på ansökan. Men med vilka motiveringar? Beredning och 
beslutsunderlaget borde inkludera uppgifter som kan påverka beslutet om möjligheterna att 
söka bidrag en tredje gång för samma övertäckning? 

Kd 111 ld I lVl'.>11 I 11g 

Konsultrapporter och andra uppgifter som saknas i beredning/beslutsunderlag: 

1. Beslut från Naturvårdverket eller Länsstyrelsen om bidragsansökan 2017-11-23 

2. Översiktlig miljökonsekvensbeskrivning , WSP 2016-01 -13 

3. Förfrågningsunderlag inkl. tillståndsansökan för övertäckning av kemikaliedeponi i syfte att 

begära in anbud på markarbeten , WSP 2016-03-31. 

4. Utformningsförslag för området från WSP 2015-09-23 

5. Bedömning av kostnader från WSP 2015-10-21 
6. Teknisk chefs redogörelse 2015-10-05 för att jordmassorna sku lle flyttas 2016 

7. Tekniska kontorets upphandling av konsult 2015-05-20. 

8. Ansökan 2015-04-30 för tillträde med avsikt att expropriera fastigheten 113154. 

9. Länsstyrelsen avslag på ansökan nr 1 om strandskyddsdispens , 2015-01 -12. 

10. Akuta efterbehandlingsbehov , Miljöteknisk undersökning Thyrens 2014-01-30 

Bilagor 
1) Sammanstäl lning av fakturor för kostnader som avser färdigprojektering av WSP 2015/2016 

2) Sammanställn ing av fakturor för kostnader som avser lakvattenpumpn ing 2016-2019 

3) Mängdförteckning till förfrågningsunderlag upprättat av WSP 2016-03-3, för övertäckning av 
kemikaliedepon i i syfte att begära in anbud på markarbeten på utförandeentreprenad . 

4) Anmälan enligt 28 § i förordningen om miljöfarligverksamhet, upprättad av WSP 2006-03-31 

för Jörgen Wallin som beställare . 
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Projektnamn PrOjektnr IUppdrags ,v ; l □alum 
Astoro övertäckning kemikalieup~ lag 10217375 2016-03-31 
Status Handl:lggare IAndrdall.m I To!al 
Förfrågninqsunderlao Joachim Schönström 0 

ÅSTORP 
Kod Text R/OR Enhet Mängd å-pris Belopp 

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10 
Samtliga mängder är reglerbara om inget annat anges. 

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, 
SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, 

B DEMONTERING, RIVNING, RÖJN ING MM 
BBB UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D 

Miljöteknisk undersökning daterad 2015-10-27 redovisas i 
förfrågningsunderlaget. 

BBB.11 Topografiska förhållanden 
Befintl iga förhå llanden framgår av ri tning Z-92 .1-01 och Z-92.1-
02. 

BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden 
BBB.13 Geotekniska förhållanden 

Utförd undersökning visar att ytjordarten generellt utgörs av 
fyllning huvudsakligen av lerig karaktär med inslag av grus, 
sand, sten och mulljord. Ställvis påträffas asfalt , aska, tegel, trä, 
kol, plåt, textil, plast och sopor i fyllningen. Fyllningens 
mäktighet varierar från ca 0,3- 0,4 m vid brukshundsklubben till 
ca 7.7 m inom upplagsområdet. Någorlu nda säkra indikationer 
på förekomst av sopor ti llhörande den äldre deponin erhölls i 
två punkter (ca 1,3- resp ca 1,8 mu my). Fyllningen 
underlagras generellt av lera men ställvis påträffas även lager 
av sand. 

Inom kemika lieupplaget har det utförts 2 st geofysiska 
mätningar för att lokalisera den äld re deponin inom fastigheten . 

BBB.14 Geohydrologiska förhå llanden 
Vid undersökningstil~ället återfanns grundvattenytan på nivån 
mellan ca 1,5-4 ,0 meter under markytan. Grundvattennivån 
inom undersökningsområdet varierar stort p.g.a. områdets 
kupering . Inom kemikalieupplagets södra del återfinns ett 
grundvattenrör som kan användas för mätning av 
grundvattennivån. 

BBB.15 Föroren ingar 

Utförd miljöteknisk markundersökning visar på förhöjda halter 
av natrium och sulfat innanför och norr om kemikalieupplaget. 
Föroreningar över riktvärdet återfanns främst inom upplagets 

västra delar där i princip hela jordprofi len ner ti ll 
grundvattenytan är förorenad i halter över föreslagna 
riktvärden. I de centrala delarna är generellt den översta 0,5- 1 
m förorenad över riktvärdena . Någon lateral avgränsning 
gjordes ej inom upplagets östra del då planerad sluttäckning 
kommer täcka detta område. Prov tagning utfördes ej under 
vallarna men med stor sannolikhet innehåller jordpro-filen där 
halter av na trium och sulfa t över riktvärdena . Norr om 
kemikalieupplaget påträffades halter av natrium och sulfa ter 
relativt ytligt , generell! den översta metern. I en punkt 
påträffades halter över riktvärdet ner till grundvattenytan. Vid 
provtagning av jord vid brukshundsklubben be lägen öster om 
kemikalieupplaget visade de uppmätta halterna att spridningen 
utanför diket och infiltra tionsdammen som tidigare uppmätts 
har varit begränsad. Kvarvarande höga halter i diket kunde 
bekräftas i en mätpunkt. 

Provtagningar inom industrifastigheten som ligger väster om 
kemika lieupplaget visar inte på några halter över riktvärdet. 
vilket bekräftar resultaten från tidigare undersökningar. 
Prov tagen asfalt inom området visar endast på en något 
förhöjd halt av 16- PAH. Asfa lt med uppmätta halter kan 
återanvändas med vissa res triktioner. En mindre asfaltyta 
förekommer i kemikalieupplagets nordvästra del. 
Jorden i befintl ig jordhög belägen norr om kemikalieupplaget , 
uppvisade låga till måttliga föroreningshalter där endast halter 
av zink och kadmium överskred halter för KM i ett 
samlingsprov. Dessa halter underskred dock riktvärdena för 
MKM med god marginal. 
Avgränsning av den äldre deponin i området utfördes med 
erforderlig detaljgrad i sidled med en rimlig samstämmighet 
mellan borrprofil och geofysisk mätning. Deponins utbredning 
på djupen är tolkad med ett maxdjup av ca 7- 8 m under 
markytan. Övertäckningens mäktighet bedöms variera mellan 1-
2 m. 

BBB.3 Befintliga an läggningar mm 
BBB.32 Befint liga ledningar 
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Inom arbetsområdet förekommer fiera olika ledningsslag. 
Ungefärligt läge av kända ledningar framgår av ritning Z-92.1-
01 och Z-92 .1-02 (detta endast som stöd, beställaren tar inte 
ansvar för angivna lägen). Se även AFG.312. 

Entreprenören ansvarar för att respektive ledningsägare sätter 
ut sina ledningar. Påträffas vid lokalisering och schakt ledningar 
som ej angivits i handlingen skall dessa omedelbart anmälas ti ll 
beställarens byggledare . Vid schaktning nära ledning skall 
respektive ledningsägares grävningsbestämmelser o dyl följas. 

BBC UNDERSÖKNI NGAR O D 
Under aktuell kod och rubrik i detta avsni tt ska i 
mängdförteckning anges hur mätning och ersättning av 
undersökningar o d ska ske om ersättning för aktuellt arbete 
inte ersätts med ett belopp för hela arbetet. 

Undersökningar av mark- och vattenförhållanden 
BBC.1 mm 
BBC.15 Föroreningsu ndersökn ing 

Provtagning av schaktbotten/ schaktvägg inkl. labanalys m a p 
natrium och su lfa t st 20 
Miljökontrollen ska utföras av entreprenören, som har stöd av 
Beställarens miljökontrollant. Miljökontrollen skall utföras i 
enlighet med inlämnad efterbehandlingsanmälan. 

Schakt av förorenad jord skall utföras enligt bifogad schaktplan 
G-11 .1-0 1 och G-11 .1-02. Angivna djup är endast ungefärliga. I 
det fa ll grundvattenytan och/ eller befintlig äldre deponi 
påträffas ytligare än angivet schaktdjup avbryts vidare schakt 
och nivån för grundvattenytan eller deponins överyta utgör en 
ny vertikal gräns för schakt av förorenad jord . Uppschaktad 
förorenad jord läggs i ny deponi . 

Kontroll av att mätbara åtgärdsmål m a p halten natriumsulfat 
uppfylls med föreslagen efterbehandlingsåtgärd , utförs av 
beställarens mi ljökontrollant genom provtagning av enhetsytor 
av schaktbottenlväggar. Förslagsvis tas samlingsprover 
omfattande 10- 15 st stickprover per delområde av aktuell 
schaktbotten/vägg som slås samman till ett samlingsprov 
motsvarande en yta av max 400 m2. 

BCB HJÄLPARB ETEN I ANLÄGGNING 
BCB.3 Til lfä lliga åtgärder för skydd m m av ledning 
BCB.31 Åtgärd för rörledning i mark 

Korsning v 30' -90" st 1 
BCB.6 Åtgärder vid arbete med förorenad jord 

För att förhindra att människor och miljö utsätts för ökade risker 
under schakt av potentiellt förorenad jord ska tillfä ll iga 
skyddsåtgärder vidtas .Allmänna riktl injer för entreprenader 
gäller avseende arbetstider och buller påverkan. Verktyg och 
maskiner ska rengöras på en plats för att förh indra spridning av 
eventuellt förekommande föroreningar. Entreprenören ska 
informera och förse personer som vistas inom arbetsområdet 
med skyddsu trustning i erforderlig omfa ttning. Det åligger 
entreprenören att uppfylla de krav som ställs genom 
Arbetsmi ljöverkets olika föreskrifter , för arbeten i förorenade 
områden . För arbete vid schakt gäller normalt skyddsnivå C 
men vid påträffande av kraftigt förorenad jord kan det vara 
aktuellt med en högre skyddsnivå . Ändring av skyddsnivå 
utförs i samråd med Beställarens miljökontrollant 
Skyddsnivå C: • Ingen kontakt med hälsofa rl iga ämnen , och 

Vanliga heltäckande arbetskläder. Skyddsnivå B: • Risk 
för skada på andningsvägar, hud och ögon före ligger, och 
Kemikalieresistenta arbetskläder, andningsmask samt 
skyddsglasögaon används. 

Entreprenören ska för sin miljökontroll ha arbets- och 
redskapsbod, samt tillgång ti ll vatten för rengöring av redskap . I 
händelse av att misstänkt förorening påträffas, som avsevärt 
skiljer sig från tidigare påträffade, kommer beställarens 
mi ljökontrollant tillkallas som besluta om en lämplig hantering . 
Hanteringen ska ligga inom ramen för åtgärdsmålen och stäms 
av med ti llsynsmyndigheten . Entreprenörens arbe ten ligger då 
utanför denna beskrivning . 

BD SANERINGSARBETEN 
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BDB SANERIN GSARBETEN I MARK, ANLÄGGN ING O D 
Vid schaktarbetena ska åtgärder utföras för a tt hindra och 
motverka att mark och yl- och grundvatten förorenas, eller på 

anna t sätt påverkas, så a tt skada eller olägenhet uppkommer 
för människors hälsa e ller miljön. 

BDB.1 Saneringsarbeten på föroreni ngsplatsen 
Förorenad jord skall läggas på den nya deponin inom 

området. Omfattning och utförandet av schaktarbetet framgår 

av anmä lan en ligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd . I kontot ska eventuell kostnader för 
mellanlagring och transport av massor inom a rbetsområdet 

ingå. Schakt- , lastnings-, transport- och kostnader 
för utläggning av förorenad jord. 

Enligt Utgrävningsplan för sanering av förorenade områden , 
ritning G-11 .1-01 ochG- 11 .1-02. 

BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 
BED.1 Rivning av anläggn ing 

Allt rivet material ska transporteras på entreprenörens 

bekostnad ti ll av entreprenören tillhandahållen och bekostad 

sidotipp. Rivet material ska kä llsorteras och dokumenteras . 

BED.155 Rivn ing av stängsel, staket o d 
Grind av vfz stål, höjd 2 m ink l stolpa r och fundament . 
Grind m 10 

BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH 
BFE JORDMÅN 

Borttagn ing av markvegetation och jordmån inom 
BFE.2 område för väg, plan o d 

Markvegetation och jordmån schaktas var för sig. Borttagen 

jordmån ska användas inom området . Markvegetation, sten , 
rivningsmateria l mm transporteras till tipp. 
Avbaning markvegetation , Fall B m' 50 
Avbaning jordmån , Fall A , inklusive kostnader för BFF.4 m' 95 
Borttagning av markvegetation och jordmån inom 
område för sammansatt markyta och 

BFE.3 vegetationsyta 

Markvegetation och jordmån schaktas var för sig . Borttagen 

jordmån ska användas inom området. Markvegetation , sten , 
rivningsmaterial m m transporteras till tipp. 

Borttagning av markvegetation och jordmån inom 
område för sammansatt markyta och 

BFE.31 vegetationsyta, kulturmark 
Markvegetation , Fall B, tjocklek 0, 1 m m' 335 
Jordmån , Fall A , tjocklek 0,2 m m' 670 

UPPLÄGGNING OCH LAGRING AV 
TILLVARATAGEN MARKVEGETATION OCH 

BFF JORDMÅN 

BFF.4 Uppläggning och lag ring av til lvaratagen jordmån 
Tillvaratagen jordmån får läggas upp i upplag på 

vegetationsytor inom arbetsområdet. Upplaget ska hållas 
ogräsfritt . 
Fall A m' 765 

BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN 
GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR 
ANLÄGGN ING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV 

BJB HUS 
Refrenssystem för mätning 
Koordinat- och höjdsystem 
Koordinatsystem i plan ska vara Sweref 99:13.30. 
Höjdsystem ska vara RH2000. 

BJB.1 Stomnät 
Åstorps kommuns stomnät till handahålls . 

Entreprenören ska överta och kontrollera stomnät som 

tillhandahålls enligt SIS/TS 211 43:2009 avsn itt 6 .3. 

BJB.2 Inmätn ing 
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BJB.23 Inmätning av väg, plan o d 

Inmätning av befintlig markyta ska utföras innan byggstart. 

Underlag för relationshandlingar 
Inmätning ska utföras och redovisas i dwg-format. 

BJB .27 Inmätning av mark - och vattenförhållanden 
BJB.271 Inmätning av jordöveryta 

Inmätning av befintlig markyta ska utföras innan byggstart. 

Underlag för relationshandlingar 
Inmätning ska utföras och redovisas i dwg-format. 

BJB.3 Utsättning 
All utsättning ska dokumenteras digitalt . 

BJB.33 Utsättning för väg, plan o d 

TERRASSERIN G, PÅLNING, 
C MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK MM 
CB SCHAKT 
CBB JORDSCHAKT 

CBB.1 Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta 
CBB.11 Jordschakt för väg, plan o d 

Jordschakt kategori C för väg, plan o d samt 
CBB.113 sammansatt yta 

Ny grusväg 
Fall A m' 70 

CBB.14 Jordschakt för vegetationsyta 
Schakt för planteringsytor ska utföras med djup 400 mm. 
Schakt för trädgropar i planteringsytor ska utföras med ett djup 
av 700 mm. 
Vid schakt för trädgrop ska terrassbotten luckras en skopa 
djupt. Jorden lyfts med skopa och läggs sedan tillbaka . 
Schakt för planteringsyta. Fall A m' 290 
Schakt för trädgrop. Fall A m' 80 
Schakt av förorenade massor för uppläggning i 
kemikalieupplag. Fall A m' 16800 
Schakt av befintlig jordupplag för övertäckning av 
kemikalieupplag. Fall A m' 17260 
Schakt för ny damm och diken. Fall A rn' 2160 

CE FYLLNING, LAGER I MARK M M 
CEB FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BROM M 
CEB.1 Fyll ning för väg, plan o d samt vegetationsyta 
CEB.12 Fyllning för vegetationsyta 

Fordon får ej köra på de schaktade ytorna innan utläggn ing av 
massor sker. Fyllning utförs så att uppfylld yta ej packas . 
Jordanalys för fy llning vegetationsytor st 1 

CEB.122 Fyllning med jordmateria l för vegetationsyta 
Fyllning för övertäckning av kemikamlieupplag , Fall A m' 19260 
Fyllning förorenade massor i kemikalieupplag , Fall A m' 16900 
Fyllning till befintlig marknivå efter sanering av förorenade 
massor, Fall A m' 8630 
Fyllning avjämningslager av stenmjöl 0-4 mm. Fall B m' 3500 

MARKÖVERBYGGNADER, 
D ANLÄGG NIN GSKOMPLETTERINGAR MM 
DB LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST MM 
DBB LAGER AV GEOTEXTIL 
DBB.1 Materia lski ljande lager av geotexti l 

Materia lskiljande lager av geotexti l under 
DBB.13 överbyggnad 

Materialskiljande lager av geotexti l, under 
DBB.131 överbyggnad för väg, plan o d 

Geotextil bruksklass N3 
För ny grusväg. 
överbyggnadstyp 8 

O8B131 Geatexti l m2 465 
DBD LAGER AV GEOMEMBRAN 
DBD.1 Tätande lager av geomembran 

Övertäckning kemikalieupplag 
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Kod 

DBD.1 

DC 

DCB 
DCB.2 

DCB. 23 

DCB.233 

DCB.233 

DCB.3 
DCB.32 

DCB.323 

DCB.323 

DCB.4 
DCB.41 
DCB.412 

DCB.41 2 

DCB.5 

DCB.56 

DCB.563 

DCB.563 

DCB.57 

DCB.572 

DCB.572 

Projeklllamn 

As lorp övertäckninq kemikal ieupplaq 
S1alus 

Förfråqninqsunderlaa 

Text 

Tätskiktet i sluttäckningen ska bestå av 1,5 mm LLDPE-duk 
med frikti onsyta på bägge sidorna, se sä rskilt dokumen t Bilaga 
1. Material- och arbetsbeskrivning för geomembran . 
Gummiduk 

MARKÖVERBYGGNADER M M 
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OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, 
PLAN O D 
Förstärkningslager för väg, plan o d 
MATERIAL- OCH VARUKRAV I AMA utgår följande lex! 
"Stenstorlek får uppgå till högst halva lagertjockleken efter 
packning ."Den ersätts med : Kornstorlek får uppgå till högst 
halva lagertjockleken efter packning. 

UTFÖRANDEKRAVUtförande över lager med geotextill AMA 
utgår följande tex t: "Ett minst 0,4 m tjockt lager ska påföras .. 
upp i skarvar ." Den ersätts med: Ett minst 0,3 m tjockt lager 
ska påföras på utlagd geotextil innan ytan får trafikeras. 
Fyllningen ska utföras så att material under geotextilien inte 
tränger upp i skarvar. 

Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel 
konstruktion och med obundet slitlager 
Förstärkningslager kategori C till överbyggnad 
med flexibel konstruktion och med obundet 
slitlager 
Lagertjocklek 315 mm 
Krossat bergmateria l 0-90 mm 
överbyggnadstyp B 
Förstärkningslager 

Obundet bärlager för väg, plan o d 
Obundet bärlager till ytor med obundet slitlager 
Obundet bärlager kategori C till ytor med obundet 
slitlager 
Lagertjocklek 80 mm 
Krossat bergmaterial 0-40 mm 
överbyggnadstyp B 
Obundet bärlager 

Slitlager av grus, stenmjöl m m för väg, plan o d 
Slitlager av grus 
Slitlager av grus kategori B och C 
Lagertjocklek 55 mm 
Fraktioner 0-10 mm 
överbyggnadstyp B 
Slitlager grus 

Justeringslager av obundet material fö r väg, plan 
od 
Justeringslager av obundet bärlagermaterial till 
ytor med obundet slitlager 
Justeringslager av obundet bärlagermaterial 
kategori C till ytor med obundet slitlager 
Korssat bergmateria l 0-40 mm 
Obundet bä rlager 

Justeringslager av slitlagermaterial av grus 
Justeringslager av slitlagermaterial av grus 
kategori B och C 
Grus, fraktioner 0-10 mm 
Slitlager av grus 

Projektnr IUppdragsnr !Datum 

10217375 12016-03-31 
Handl:iggare IAndr da tU11 I 
Joachim Schönström 

R/OR Enhet Mänqd 

m2 9340 

m' 150 

m2 465 

m2 465 

lon 6.3 

ton 
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DCL ÖVERBYGGNADE R FÖR VEGETATIONSYTOR 

Överhöjning av planteringsbädd skall utföras för att 
växtmaterialet ska hamna på avsett planteringsdjup . 
Överhöjningen skall vara utförd innan växtmaterialet sättes . 
Växtbädd och terrass ska utformas så att markvatten inte blir 
stående under längre tider närmare än 1,0 m under färdig 
mark, eller kortare tider vår och höst närmare än 0,6 m. Vid 
användande av växtjord från jordupplag ska jorden efter 
utläggande luftas i minst 1 månad innan sådd och plantering får 
ske. 

DCL.11 Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord 

Omedelbart innan växtjord utlägges , ska terrassytan luckras till 
200 mm:s djup (om inget annat djup anges). Efter utförd 
luckring får inte jord klumpar större än 100 mm finnas kvar. Sten 
större än 50 mm borttages. Växtbädd får ej trafik eras eller på 
annat sätt kompri meras. Efter luckring och innan väx tjord 
utläggs, ska byggledaren kontaktas för kontroll av schaktbotten. 
Kontrollen ska säkerställa att schaktbotten är dränerande. 
Tillvaratagen jordmån ska användas om den uppfyller kraven 
enligt tabell DCL/1 . Växtjord och mineraljord ska vara typ A för 
normala förhå llanden. 

Jordanalys ska lämnas på alla ingående basingredienser, både 
befintliga och anskaffade (avser matjord , mineraljord , kompost 
och de färdigblandade växtjordarna). Entreprenören ska utföra 
och bekosta jordanalys enligt AL-metoden, inkluderande ett 
skriftligt jordförbättringsråd från provningsanstalten. Analys 
med råd skall sedan uppvisas för beställarens byggledare innan 
utläggningen av växtjord sker. Beställaren tar beslut om vi lka 
jordförbättrande åtgärder som skall genomföras. 
Jordanalys för växljord vegetationsytor st I 

DCL.112 Växtbädd typ 2 
Växtbäddens djup avgörs av vi lket ro tdjup de planterade 
växterna har enligt figur RA DCL/5. Växtbädd ska utföras med 
jord A för normala förhållanden . 
Avser växtbädd för träd i gräs och planteringsytor. 
400 mm växtjord . 
600 mm lucker, genomsläpplig och oskadad terass . 
Utbredning 2x2 m. 
Trädgropens växtjordsutbredning ska i ytan ha en överhöjning 
på 140 mm. 
Avser växtbädd för plan tering av buskar. 
200 mm växtjord ,väx tjord . 
200 mm lucker, genomsläpplig och oskadad terass . 
Växtbädd ska ha en överhöjning på 80 mm. 
Avser växtbädd för gräsytor. 
100 mm växtjord , växtjord . 
200 mm lucker, genomsläpplig och oskadad terass . 
Växtbädd för träd i gräs- och planteringsytor m2 80 
Växtbädd för plantering av buskar m2 730 
Växtbädd för gräsytor m2 36170 

DCL.2 Förberede lser för sådd, plantering m m 
Resultatet av jordanalys och råd enligt kod DCL.11 skall 
uppvisas för beställaren som fattar beslut om utförande av 
jordförbättring, kalkning och gödsling. 

DCL.24 Jordbearbetning 
DCL.242 Harvning 

Avser GR1 och GR2. 
Harvning m2 36170 

DCL.243 Vältning 
Avser GR1 och GR2. 

Vältning m2 36170 
DCL.25 Avjämning m m av växtbädd 

Avjämning av växtbädd ska utföras med 50 mm 
jämnhetstolerans för planteringsyta och 30 mm 
jämnhetstolerans för gräsyta som största tillåtna avvikelse mätt 
från en 3 m lång rä tskiva , lagd i god tycklig riktning . 
Gräsyta m2 36170 
Planteringsyta m2 730 

VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING M 
DD M 
DDB SÅDD, PLANTERING M M 
DDB.111 Sådd av gräs 
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Frö ska myllas ned. Vältning av fä rd igsådd yta ska utföras med 
gallervält. Sådd ska utföras med typ Svalöf Weibulls 
gräsblandning -Solbacke, eller likvärdigt. Frömängd ska vara 
2,5kg/100m2 Avser GR1 och GR2 . 
Sådd av gräs m2 36170 

DDB.2 Plantering av plantskoleväxter 

I samband med leveranskontroll ska samtl iga leveransintyg, ev . 
växtpass och ce rt ifika t för E-plantor visas upp för byggledaren 
och därefter infogas i Kvalitetspärm, som överlämnas vid 
slutbesiktning.Om jordslagning krävs skall jorddjupet i 
växtdepån vara minst 0,6 m. Fram till planteringen skall 
jordslaget växtmaterial vattnas. Vid plantering av växtmateria let 
skall planteringsgropen grävas 1 ½ gång så stor som 
rotklumpen.Endast beskärning i form av eventuell inkortning av 
skadade rötter och bort tagning av brutna skott skall utföras. 
Detta skall ske genom inkortn ing till oskadad ved med hjälp av 
en välslipad såg eller vass sekatör. 

DDB.213 Plantering av häck- och landskapsväxter 
Växter och placering enligt M-30.1-01 och M-30.1-02 . 
Här anges totalkostnaden. 
Plantering av häck och landskapsväxter 

DDB.221 Plantering av lövträd 
Växter och placering enligt M-30.1-01 och M-30.1-02. 
Här anges totalkostnaden. 
Plantering av lövträd 

DDB.222 Plantering av barrträd 
och placering enligt M-30.1-01 och M-30 .1-02. 
Här anges totalkostnaden. 
Plantering av barrträd 

DDC STÖD OCH SKYDD FÖR VÄXTER 
DDC.11 Stöd för stamträd 

Planteringsstöd ska utföras enligt DDC.11 :2 med 
uppbindningshöjd 1500 mm och plastbindsel. 
Planteringsstöd st 19 

DDC.22 Skydd mot gnag- och betesskador 
Avser träd 

Runt trädet skall det finnas skydd typ antiknabb 80 cm eller 100 
cm, färg mörkgrön, Östra Sönnerslövs plan tskola eller 
likvärdigt. 
Avser plantering av buskar 

Planteringarna skyddas med ett nätstaket av kycklingnät. Nätet 
skall ha en minsta höjd över mark på 1.0 m samt vara nedgrävt 
0.2 m under markytan. Nätet placeras på så sätt att det finns en 
strä ng utanför nätet. Denna sträng skall hållas fri från og räs, se 
kod DDD . 
Gnagskydd runt träd st 19 
Gnagskydd runt planteringar m 360 

DDC.25 Skydd av trädrotsystem mot uttorkn ing 

DDD FÄRDIGST ÄLLAN DESKÖTSEL 
Avser färdigställandeskötsel som ska ll utföras med sådant 
intervall att anläggningen ser vårdad ut under hela tiden, fram 
till dess garantiskötsel tar vid . Notera att ogräsbekämpning 
ingår i färdigställandeskötseln. Nätstaket, ytan under 
nätstaketet och ytan intill skall vara fri från ogräs . Kemiska 
bekämpningsmedel får ej användas. 

DDD.1 Färdigställandeskötse l av träd, buskar m m 
Luckring , mekanisk ogräsbekämpning kr ing träd, 

DDD.11 buskar mm 
Ogräsbekämpningen ska ske med sådant intervall att 
anläggningen ser vårdad ut. Kemiska bekämpningsmedel får ej 
användas. 
Ogräsbekämpning träd st 19 
Ogräsbekämpning buskar m2 730 

DDD.14 Vattning av träd, buskar m m 

Efter plan teringsvattningen skall vattningen av träd och 
planteringsytor ske i en sådan omfattning, att en god etablering 
av växtmaterialet erhå lls. Vattning skall utföras innan torktecken 
uppstår. Vattenmängden ska ll , vid varje vattningstill fä lle, vara 
så riklig att va tten tränger ned till undre gräns för rådande 
torkzon. Gödsling utförs vid varje vallning med växtnäring typ 
Wallco (1 promilles lösning) eller likvärdigt. 
Vallning av träd st 19 
Vallning av buskar m2 730 
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ÅSTORP 
Kod Texl R/OR Enhet Mänqd a-pris Belopp 
DDD.2 Färdigställandeskötsel av gräsyta 
DDD.21 Gräskl ippning, slåtter av gräsyta 

Avser GR1 och GR 2. 

Gräskli ppning ska ll som första kli ppning ske när gräsel nått en 
höjd av 80 mm. Lägsta klipphöjd 40 mm. 
Gräsklippning GR1 och GR2 m2 36170 

DDD.23 Övergödsling av gräsyta 
Alla ytor övergödslas enligt gräsfrölillverkarens anvisningar. 
Gödsling utförs endast i samband med bevattning eller 
nederbörd. 
Övergödsling av gräsyta m2 36170 

DDD.24 Vattning av gräsyta 

Vallning av gräsyta ska ske i sådan omfattning att en god 
etablering av gräset erhålls. Vattenmängden ska va ra så riklig 
att vattnet gränger ner till under gräns för rådande torkzon . 
Valln ing av gräsyta m2 36170 

DEK.9 Övrig utrustning 

Stenar place ras enligt ritning M-31.1-01 och M-3 1.1-02 för att 
markera var gummiduken slutar. 
Diameter 0,8- 1,2m 
Sten st 94 

SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING UNDER 
DHB GARANTITIDEN 

Entreprenören skall upprätta egenkont ro ll. Entreprenören ska 
utföra och dokumentera all garan tiskötsel. Anläggningen skall 
uppvisa ett vårdat intryck under garanti tiden. Kemiska 
bekämpningsmedel får ej användas. Vid skötseltillfä llen ska 
eventuellt förekommande främmande föremål tas bort innan 
skötselarbetet ut förs. Främmande föremål, ogräs, växtrester o 
d efter skötsel- och underhållsarbete skall köras bort samma 
dag om inget annat anges. Skötsel- och underhå ll sarbete skall 
utföras så att skador inte uppstår på ytskikt eller andra delar av 
anläggning. Eventuell skada skall omgående rappor teras till 
Beställaren. 

Skötsel av markbeläggn ingar m m under 
DHB.1 garantitiden 

Oönskad växtl ighe t, som är störande för ögat. eller som 
påverkar markbeläggningens funkt ion. konstruktion, livslängd 
eller ytans jämnhet skall las bort. Borttagning ska utföras utan 
att anläggningarnas funktion eller standard 
påverkas.Borttagning av löv skall ske kontinuerligt på 
hårdgjorda ytor under hela lövfäl lningsperioden . 

DHB.11 Skötse l av obundna slitlager under garantitiden 
Grusytor bearbetas intill avsedd kantlinje 
Grusytor skall vara jämna med fa ll för vattenavrinning 

DHB.11 Skötsel av grusytor m2 565 

DHB.3 Skötse l av vegetationsytor m m under garantitiden 
Entreprenören svarar för all skötsel under garanti tiden. 
Entreprenören anmäler eventuell förekomst av skadedjur och 
växtsjukdomar till beställaren som därefter beslutar om 
åtgärder. 

DHB.311 Skötsel av planteringsyta under garantitiden 

Entreprenören är skyldig att , under hela garantitiden, se till att 
nätsta ketet runt planteringsytorna är helt och att växtmaterialet 
är väl skyddat mot gnag- och betesskador . Se kod DDC.22. Ev. 
borttagande av nätstaketet , se BED. 155. Ytorna skall hållas fria 
från ogräs och främmande föremål samt uppvisa ett vårdat 
intryck under hela året. Nätstaket , ytan under nätstaketet och 
ytan inti ll skall vara fri från ogräs. Avarter får ej förekomma . 
Ansamlingar av löv borttages. Ytorna ska luckras (klösning eller 
motsvarande) inför kommande vin ter. Vattning utförs vid behov 
och då i sådan omfattn ing att jorden genomfuktas till undre 
gräns för rådande torkzon. Vattning skal l utföras innan 
torktecken uppst r. Gödselgiva bör utföras utifrån AL-
analysresultat. Gödsling av planteringsyta utförs i förs ta hand 
med organiska gödselmedel. Gödselmedel ska myllas ned. 
Skötsel av planteringsyta ska utföras 1 gg per månad under akt-
apr och med tätare intervall 2 gg per månad under perioden 
maj -sept. 
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ÅSTORP 
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Skötsel av planteringsyta m2 730 
DHB.312 Skötse l av träd under garantitiden 

Endast beskärning av brutna/intorkade skott eller grenar samt 
avlägsnandet av stam- och stambasskott skall utföras. Detta 
skall kontrolleras regelbundet under hela säsongen och 
åtgärdas omedelbart. förutom stam- och stambasskott (juli-
augusti). Trädbindning , trädstöd och gnagskydd kontrolleras vid 
varje skötselti llfälle och justeras eller bytes vid behov. Trädstöd 
tas bort så snart trädet bedöms klara sig utan. Gödsling av träd 
utförs med PK micro, 1 gång på våren under andra 
skötselsäsongen. Vattning utförs vid behov och då i sådan 
omfattning att jorden genomfuktas ti ll undre gräns för rådande 
torkzon . Vattning skal l utföras innan torktecken uppstår. 
Vattenti llförsel ska inte ske med hårt tryck med tex 
bevattningsspjut. Fasta bevattningstillfällen ska utföras mellan 1 
maj och 31 aug: Första året ska träd vattnas 1 gg per vecka 
och vid kraftig nederbörd 1 gg per 14 dag. Andra året ska träd 
vattnas 1 gg per 14 dag och vid kraftiga regn 1 gg per månad. 
Vid varje vattningstillfä lle ska varje träd ges 200 I. Gödsling 
utförs vid varje vattning med en promille växtnäring av typ 
Wallco eller likvärdigt . Träden skall efter den sista 
växtsäsongen vara väl etablerade och ha en för arten god 
tillväxt. OBS' Om eventue lla kompletteringar görs efter den 1 :a 
växtsäsongen , så skall växtmaterialet hålla 1 storleksklass 
större per växtsäsong än vad som är angivet i 
växtförteckningen. 
Skötsel av träd st 19 

DHB.32 Skötsel av gräsyta under garantitiden 
Främmande föremål ska avlägsnas innan klippning utförs. 
Klippningsfrekvensen läggs upp så att ytorna under hela 
klippningssäsongen ser vårdade, välskötta och inbjudande ut . 
Klippningen får ej ut föras vid sådana väde rleksförhållanden att 
gräsytorna skadas. 
Avser GR1 . 
Gräsets höjd får ej överstiga 10 cm. Gräsets höjd får ej 
understiga 4 cm. 
Avser GR2. 
Gräset ska slås en gång/år . 
Ingen annan vegetation än gräs får etablera sig ovanpå 
gummiduken . 
Skötsel av gräsyta GR 1 m2 14200 
Skötsel av gräsyta GR2 m2 21970 

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM 
p ELLER RÖRLED NINGSNÄT 
PB RÖRLEDN INGAR I ANLÄGGN ING 
PBB RÖRLEDN INGAR I LEDNINGSGRAV 

Anslutn ing till ledning ska ske med grenrör. 

PBB.43 Trumma av rör av betong, i ledningsgrav 

Trumma av betong 0 400 mm, 2 st ink l galler. Fogar ska tätas. 
Trumma av betong m 17 

PBB.53 Ledn ing av plaströr, dränrör, i ledningsgrav 

Dubbelväggiga styva dränrör typ Uponor OSA, eller likvärdigt. 

Dräneringsrör, dim 110/95 mm m 390 

PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING 
PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande 

Reglerbrunn typ munkbrunn med hål i skivan som reglerar 
utflödet. Se ritning M-3 1.2N-02 för detalj av reglerbrunn. 
Hålet i skivan vara diameter 110. För reglering av 2 I/s. 
Reglerbrunn st 1 

y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM 
ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, 
TE KNISK DOKU MENTATION MM FÖR 

ve ANLÄGGN ING 
Under aktuell kod och rubrik i detta avsnitt ska i 
mängdförteckning anges hur mätn ing och ersättning ska ske 
om ersättning för aktuellt arbete inte ska ingå i ersättning för 
övrigt arbete . 
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ÅSTOR P 
Kod Text R/OR Enhet Mängd å-pris Belopp 

UNDERLAG FOR RELATIONSHANDLINGAR FÖR 
YCE ANLÄGGNING 

Underlag för re lationshandlingar för väg, plan o d 
YCE.11 samt vegetationsyta 

YCE .111 Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d 
Inmätning i plan och höjd av väg och markyta ska utföras. 

På ritning ska ändringar jämfört med bygghandling redovisas. 
Relationsunderlag 

Underlag för re lationshandlingar för 
YCE.112 vegetationsyta 

Inmä tning i plan och höjd av vegetation och markyta ska 
utföras. 

På ri tning ska ändringar jämfört med bygghandling redovisas. 
Relationsunderlag 

Underlag för relationshandlingar för 
YC E. 12 rörledning ssystem 

Inmätning i plan och höjd av vattengångar ska utföras. 

På ri tning ska ändringar jämfört med bygghandling redovisas. 
Relat ionsunderlaq 
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Anmälan enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
Samhällsbyggnadsenheten, Åstorps kommun, har för avsikt att genomföra en efterbehandling 
av föro renade massor på och vid fastigheten Åstorp I 13: 154 i industriområdet i norra Åstorp . 

I enlighet med Milj öbalken (28 § i förordningen om miljöfarl ig verksamhet och hälsoskydd) 
skall efterbehandlingsåtgärden anmälas då vi ss ökad ri sk för spridning och/e ll er exponering 
av föroreningar kommer att föreligga under efterbehand lingsarbetet. 

' "'I , 

Administrativa uppgifter . ' 

Företags namn 

Åstorps kommun 
Sam häl lsbyggnadsenheten 

Kontaktperson 

Jörgen Wallin 

E-mail Jorgen.wallin@astorp.se 

Adress 

Storgatan 7 
265 80 Åstorp 

Telefonnummer: 

042- 640 80 

, I 'f , 

- ' .• <' ·;.-,~ ". ~!"'~·;... .. ··v·-"'• .... ; 
Objekt ·; .. ·· · . ., 

• ., 
1 

• "la l ,,11,, - • _..,,.v. .. 'f _J 

Lokalisering: Fasti gheten är belägen i norra Åstorp , se fi gur I och 2. 

Fastighetsägare: -

Platsens läge på kartan: Aktuell t område för anmälan framgår av figur I. 
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Figur I. Översikt;ka11a Åstorp med det undersökta området markerat med rött. 
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Figur 2. Flygfoto från industriområdet i norra storp med kemikalieupplaget och det ungefär li ga läget av 
fastigheten 11 3: 154 markerat med rött. Det ungefärli ga området som omfattas av efterbehandlingen är markerat 
med en grön rektangel. 
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Inom fastigheten har det tidigare bedrivits deponi verksamhet under 1960-talet varefter den 
övertäcktes. Svenska Jordförbättringar har efter köp av fastigheten haft upplag av kemikalier 
inom delar av fastigheten. Dessa kemikalier ligger fortfarande kvar inom fastigheten sedan 
Svenska Jord förbättringar gått i konkurs juni 2008 . 

2 Projektbeskrivning 
Åstorps kommun planerar att åtgärda fastigheten. Utförda undersökningar av 
kemikalieupplaget visar att de huvudsakliga kemi ska föroreningarna består av 
myrsyra/formiat och natriumsulfat. Det finns även en äldre deponi inom fastigheten som 
består en li gt uppgift av bl. a hushåll s- och byggavfall. 
Det finns inga generella riktvärden för förorenad mark från Naturvårdsverket för de 
kemikali er som hittats inom området. Go lder Associates (2009) har i sin utred ning angående 
bullerva ll en inom Broby 46:5 , med samma föroreningsproblematik som aktuell objekt, använt 
natriumsulfathalten I 200 mg/kg våtvikt som riktvärde för akuttoxiska effekter på barn. 
Denna halt har även tidigare utredningar i området använt som riktvärde då området är fritt 
tillgängligt för allmänheten. 

En schaktsanering sker inledningsv is där den äldre deponin, kemikalievallen och jord med 
halter av natriumsulfat över I 200 mg/kg grävs bort. 

3 Utförda undersökningar 
Nedan li stas de markundersökningar som utförts vid Åstorps kemika li eupplag. 

• Miljöteknisk undersökning samt åtgärdsutredning avseende kemikalieupplag inom 
fastigheten Åstorp 11 3: 154, Åstorps kommun 20 14-0 1-30. 

• Kompletterande Provtagning inom Åstorp 11 3: 154, 20 14-05-09. 
• Resultatrapport, Miljötekni skjordprovtagning inom och i anslutning till Åstorp 

11 3: 154, Åstorps kommun , 201 5- 10-27 . 

3.1 Föroreningssituation 
Den äldre deponin inom fastigheten består enli gt uppgift av bl. a hushåll s- och byggavfall. 
Deponin är täckt av ca 1,5 m fyllning av hård packad grus och sand. Vid utförd geofys isk 
mätning kunde en relativt god avgränsning utföras i nordlig och syd li g riktning (figur 3) 
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Figur 3. Tolkad utbredning av den underliggande deponin i rött . Möjlig utbredning av deponin under va ll en i 
gult stort fält samt fyra mindre föremål med god elektri sk ledningsförmåga. De svarta strecken visar mätområdet 
för stångs lingramsundersökninge n. 

Utförda undersökningar av kemikalieupplaget visar att va llen underst är uppbyggd av ett 0,2 -
I m lager slam. Slammet överlagras av ett blandmaterial av stenmjöl , myrsyra och 
natriumsulfat som omgärdas av natriumsulfat och myrsyra som kri stalliserats . Utanför ovan 
beskrivna va llkärna återfinns ett ca I m lager kri stalli serat natriumsulfat som binder samman 
va llen. Stä llvis påträffas en övertäckning av va ll en bestående av 0,2-0,5 m lera. Vid 
undersökningen har endast låga halter av andra föroreningar än myrsyra och natriumsulfat 
påvisats i val lmaterialet. 
Föroreningar över riktvärdet återfanns främ st inom upplagets västra delar där i princip hela 
jordprofilen ner till grundvattenytan är förorenad i halter över fö reslagna riktvärden (fi gur 4). 
I de centrala delarna är ge nere I It den översta 0,5- I m förorenad över riktvärdena. Någon 
lateral avgränsn ing gjordes ej inom upplagets östra del 
Norr om kemikalieupplaget påträffades halter av natrium och sulfater relativt yt li gt, ge nerellt 
den översta metern . I en punkt påt räffades halter över riktvärdet ner till grundvattenytan. 
Provtagen asfa lt visar endast på en något förhöjd halt av 16- PAH. Asfa lt med uppmätta halter 
kan återanvändas med vissa restriktioner. 
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Jorden i befi ntlig jordhög belägen norr om kemikalieupplaget, uppvisade låga till måttliga 
föroreningshalter där endast halter av zink och kadmium överskred halter för KM i ett 
samlingsprov. Dessa halter underskred dock riktvärdena för MKM med god marginal. 

WSP l526 
~ 1,S-2,0 

8206mg.tli:g 

D,0-0,5 
4~3rr-,gll:9 

WSP1 507 

~ 

WSP 1508 WSP1 510 
() WSP ISOD(), 

WSPt!,2/ 
.0, 2,0,2,s·' .0, 

1513rtl!l,'\g 

WSP1 5 11 WSPl512 WS P15 1J 
~ ~ .0, 

0,O·O,8S 1681mg,\g 
1,0. 1.~ 1875,ng/1;; 

\JiSPIS\,I 

~ 

0,0-0, 1 
22Z68mg.itg 

WS Pl5 l8 
~ 

'IISP IS;/,\ 
~l}\VSP1525 

WSPl 520 

~ WSP\ 521 
.0, 

Figur 4. Karta som visar halterna och positionen av de punkter som har halt av natriumsul fat över riktvä rdet på I 
200 mg/kg våtvikt . 

3.2 Länshållningsvatten 
Det kan bli aktue llt med hantering av länshålln ingsvatten i samband med efterbehandlingen av 
förorenad jord inom fastigheten. Om det blir aktuellt att hantera schaktvatten skall 
tillsynsmyndigheten kontaktas för samråd om hur hantering av schaktvatten skall ske. I första 
hand bör länshållningvattnet återinftltreras inom fast igheten. I det fall länshållningsvattnet ska 
släppas till recipient skall tillsynsmyndigheten meddela riktvärden för detta vatten. 
Grundvattenrör för avläsning av grundvattennivå i området finns i södra delen av 
kemikalieupplaget. Läge för grundvattenrör redovi sas i rapport Mi(jötekniskjordprovtagning 
inom och i anslutning till Astorp 11 3: 154, Astorps kommun, 20 15- / 0-2 7. 

4 Entreprenad och projektplanering 
Efterbehandlingsåtgärderna kommer att genomföras före övriga markarbeten som kommer att 
bli aktuella i entreprenaden. Arbetsutförandet kommer att styras av de riktlinjer och krav som 
redov isas i denna anmälan. 

Schaktentreprenören kommer att utföra schaktn ingen och transporterna. Bestä llarens konsul t 
(WSP) kommer att utföra den miljökontroll som kommer att vara styrande för klassningen av 
jordmassor samt va l av slutligt omhändertagande. 
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Schaktentreprenören svarar för att jordrnassor transporteras och omhändertas på ett 
miljöriktigt sätt. 

Konsulten svarar för framtagandet av en slutrapport avseende saneringen. Slutrapport kommer 
att sändas till Miljö- och Hälsoskyddskontoret i Åstorps kommun senast 3 månader efter 
projektets avslutande. 

5 Åtgärdsmål och åtgärdskrav 
Målet med efterbehandlingsåtgärderna är att de förorenade jord massor som omfattas av 
schakten ska hanteras så att risken för negativ påverkan på männi skors hälsa och miljö 
1111111111 eras. 

Efterbehandlingsåtgärderna kommer att utföras på de natriumsulfatfö rorenade massorna. Inga 
förorenade massor med natriurnsulfathalter över I 200 mg/kg TS kommer, 0111 tekniskt 
möjligt (befintliga ledningar, kablar) , att lämnas kvar. 

Vid saneringen kommer allajordrnassor med natriumsulfathalter över I 200 mg/kg TS att 
klassas som förorenade och läggas i deponi inom arbetsområdet. 

6 Klassning och miljökontroll 

6.1 Klassning jord 
Kl ass ningen av jordmassor föres lås i huvudsak sammanfa ll a med framtaget riktvärde fö r 
natriumsulfat (I 200 mg/kg TS). I tillämpliga fall gäller Naturvårdsverkets ge nerell a 
riktvärden för MKM från NY rapport 5976, 2009. 

6.2 Miljökontroll 
Erfo rderli g miljökontroll kommer att ske parallellt med att schaktningen ut fö rs. 

6.2.1 Förorenade massor 
Schakt av förorenad jord skal I utföras bifogad schaktplan G- 11.1 -0 I och G- 11.1 -02. Angivna 
djup är endast ungefärli ga. I det fall grundvattenytan och/ eller befintli g äld re deponi påträffas 
ytli gare än angivet schaktdjup avbryts vidare schakt och nivån fö r grund vattenytan ell er 
deponins överyta utgör en ny vertikal gräns för schakt av fö rorenad jord . Uppschaktad 
förorenad jord läggs i ny deponi . 

Påträffas fyllnadsrnassor vid saneringen med misstänkt lukt/utseende, till exempel olj a, tas 
prover som anal yseras med avseende på det som misstänks. 
Masso rnas förorenings innehåll kommer att vara styrande fö r vart dessa massor ska 
transpo11eras. 



6.2.2 Verifikations prover 
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Kontroll av att mätbara åtgärdsmål m a p halten natriumsulfat uppfylls med föreslagen 
efterbehandlingsåtgärd, utförs av beställarens miljökontrollant genom provtagning av 
enhetsytor av schaktbotten/väggar. Förslagsvis tas samlingsprover omfattande I 0- 15 st 
stickprover per delområde av aktuell schaktbotten/vägg som slås samman till ett samlingsprov 
motsvarande en yta av max 400 m2. Erfarenheter från tidigare genomförda saneringar visar 
att sanden och gruset under fyllnadsmassorna ej kan anses vara förorenade. Som en extra 
säkerhet analyseras dock ett antal bottenprover på laboratorium för att på så vis säkerstä lla att 
alla förorenade massor grävts bort. Prov tas även i yttre schaktväggar och sk ickas till 
laboratorium för analys. 

6.2.3 Eventuella kvarlämnade föroreningar 
Om det förekommer förorenade massor exempelvis i närheten av befintliga ledningar som kan 
vara svåra att gräva bort eller om föroreningen ligger djupt under grundvattenytan bör en del 
förorenade masso r kunna lämnas kvar. Om föroreningar måste lämnas kvar pga. ovanstående 
görs detta efte r samråd med till synsmyndigheten. Eventuellt kvarlämnad förorening 
dokumenteras. 

6.3 Omhändertagande/ Behandling 
Förorenade jordmassor kommer att läggas upp i ny deponi inom fastighetren. 

För att fö rhindra damning ska ll vattendimning ell er annan darnmbekämpning vid behov 
utföras. Vattenmängden ska ll begränsas så att tvättning och url akn ing av schaktmassor inte 
uppstår. 

7 Hantering av överskottsmassor 
Om eventuella överskottsmassor har föroreningsinnehåll överstigande riktvärden för mindre 
än ringa ri sk enligt NY handbok 20 I 0: I kommer dessa inte transporteras bort från området 
utan fö regående samråd med miljö- och häl soskyddskontoret. 

8 Försiktighetsmått vid schaktning 
Målet med efterbehandlingsåtgärderna är att förorenade jordrnassor ska hanteras så att ri sken 
för negati v påverkan på människors hälsa och miljö minimeras. 

Information om bl. a åtgärdskrav, åtgärdsmål, schaktnings- och transportförfarande, 
till vägagångssätt vid miljökontroll , häl sorisker och personlig skyddsutrustning kommer att 
delges de berörda vid projektstart. Schaktentreprenören ansvarar för att personal som kommer 
att anlitas efter schaktstart informeras, tex ansvarig arbetsledare e ller dylik. 

I samband med schaktningen kommer en miljökontrollant från WSP finnas till hands för 
kontroll av massorna som grävs upp. Om föroreningar som inte tidigare är kända påträffas ska 
miljökontrollant tillkall as för kontroll. 
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• Anmälan om efterbehandling ski ckas till Miljö- och Hälsoskyddskontoret i Åstorps 
kommun. 

• Schaktarbeten påbötj as sommaren 201 6. 

• Slutrapport kommer att sändas Miljö- och Hälsoskyddskontoret senast 3 månader efter 
projektets avs lutande. 

10 Övrigt 
Om avv ikelser av betydelse från vad som angetts i denna anmälan blir aktuell a, skall 
till styrk.an erh åll as från till synsmyndigheten. 

Ort och datum Underskrift 



RESERVATION 

Norra Yallgatan , återställning av Åstorp 11 3:1 54, 11 3: 10 
Kommunfullmäktige 27 januari 2020 

Åstorp är en av Skånes ti Il ytan minsta kommuner, med både skog och bördig åkermark, 
och därför begränsade marktillgångar att bebygga. 
Jag anser att marken som idag upptas av kemikalieupplag och giftmassor ska tas till vara 
på. Till att bygga ut samhället, till en attraktiv plats för framtida arbetstillfällen eller 
sammankoppling med utvecklingsområde nr 5 som pekats ut i översiktsplan bes lutad av 
fullmäkti ge 201 2 med möjlighet för 400 villor, 80 mark-lgh och en skola med sydlig 
gräns mot Humlebäcken (100- 150 meter från kemikalielagret på 11 3: 154). 

Ärendeberedningen brister på fl era sätt, och beslutspunkter har inte kostnadsredov isats 
och inte till räckligt tydlig anvisning från fullm äktige hur dessa sju bes lutade punkter ska 
finansieras. 

Kommunfullmäktige bes lutade att övertäcka enligt vad i bes lutsunderl aget benämns 
"alternativ I". 
Vad alternati v I innebär är emellertid högst okl art. Det finns två tjänsteskri ve lser i 
ärendet, men ingen av dessa klargör några tekni ska fakta trots att de kommer från den 
tekni ske chefen. 
I den senaste tjänsteskri ve lsen 2019-12- 10 blandas texter om bidrag som har sökts och 
fö rl orats, bidrag som ska sökas - med avsnitt om en politisk grupp, som på andra ställen 
kallas projektgrupp eller styrgrupp, och även ett avsnitt om NSR. 
I texten påstås att NSR har resurser för att bistå Tekniska kontoret att utföra 

övertäckning och etablera en lokal deponi enligt alternativ i.Detta är inte korrekt och 
det finn s inte angivet i någon utredning, konsultrapport eller kalkyl. 
Att etablera en ny deponi är inte bes lutat, det ska täckas öve r ett kemikalieupplag, vilket 
inte är en ny deponi . 
Bes lutsunderl aget saknar uppgift som beskriver vad "Alternativ 1" kommer att kosta, 

hur Alternativ 1 ska utföras och vilka till stånd som krävs och kommer att erhåll as. 

Jag har tagit redan på att begreppet alternati v I kommer ifrån, och förkla ras i, 
konsultrapporter 2014 från Thyrens och 201 5 från WSP. Varför dessa och andra 
väsentliga konsultrappot1er och en kortfattad miljökonsekvensbeskri vning inte 
redov isats oss ledamöter verkar lika märkligt som slarv igt. 

Mot bakgrund av de många uppgifter som inte finns i bes lu tsunderlaget, avgörande 
uppgifter som undanhållits oss politiker den här mandatperi oden. 
Dessutom har väsentliga delar inte beskri vits varken tekniskt, ekonomiskt eller ur ett 

miljöperspekti v. 



Höga kostnader i arbetade tjänstemannatimmar, för konsulter och lakvattenpumpning 
som hittills belastat kommunen i detta ärende är inte redovisat i sin helhet. Den 
prismäss iga skillnaden mellan övertäckning och bortforsling är INTE sanningsenlig. 

Det vi sade sig finnas viktiga dokument och undersökande material som gömts undan i 
flertal et år, utan att diarieföras. 
Tekni ska kontoret har i samarbete med Bygg- och miljönämndens miljökontor tagit 
emot 25 365 kubikmeter på kommunens fa stighet I I 3: I 0 där strandskydd råder, något 
som kan utläsas ur tjänsteskrivelse från miljöchef Anders Aronsson 2014-09-24. 

Bygg- och miljönämnden angav att den "tillfälliga lagringen av jordmassorna endast 
skulle ske under ett år till 201 5-08-07. Detta förl ängdes och fö rlängdes och 
för längdes. Samtliga förlän gningar har skett utan att Länsstyrelsen meddelats trots att 
av I 9 kap 3b § miljöbalken framgår att Länsstyrelsen ska överpröva dispens för 
strandskydd. 
Något anläggningsarbete kan inte anses påbörjat eftersom beslut och finansiering 
Saknats och fortfarande saknas uppgift i bes lutet när dessa 25 365 m3 jordmassor ska 
användas och hur mycket som krävs 

Tekni ska kontoret har beräknat kostnaden för att köra bort överflödiga jord massor ti 11 
enorma 21 miljoner kronor. Detta är alltså INTE fin ansierat i fullmäktiges bes lut. 
Inte heller beskrivs i bes lutshandlingarna de miljöjuridiska och ekonomiska 
konsekvenserna av jordmassorna. 

Kravet på beredning av ett ärende som detta, med milj ömäss iga konsekvenser och 
tiotalsmiljoner i totalkostnad som det kan bedömas, kan inte ansett tillgodosett . 

En sanering kommer idag troligtvi s att bli dyrare än en övertäckning, men långt ifrån så 
mycket som det läggs fram. 
I bes lutsunderlaget framgår inte hur ·'Politi sk styrgrupp" är bes lutad och vilket uppdrag 
denna grupp erhållit. - Protokollet från kommunfullmäkti ges bes lut 2019-10-2 8 saknas i 
underlaget och därmed är inte grunderna fö r "Politi sk styrgrupp" fö rankrat i ärendet och 
det kan inte anses berett. Emell ertid är det i styrgruppens protokoll som kostnaderna 
beskri vs . 

I punkt 1.6 anges bortfo rsling till 46- 50 miljoner. Till detta avgår 21 milj . som avser 
jordmasso rna och 9,6 milj . som avse r gammal kommunal soptipp (anbud Swerock). 

- Styrgruppen redovisar således kostnader fö r yrkandet bo rtfors ling av 

kemikalier till mellan 15,4 - 19,4 miljoner kronor. 

Därmed fa ll er uppgifterna i tj änsteskri ve lse att bortforsling av t ill förda kemikalier 
skulle kosta 46- 50 miljoner kronor. 
Efter all a års utredande saknas till fö rlitliga uppgifter om kostnader, inga anbud har 

redov isats. 



Ända sedan i mars 2016 har tekniske chefen haft handlingar som köpts in av WSP där 
ett komplett underl ag av handlingar syftat till upphandling och ta in anbud på vad 
"Alternativ I" kostar, men detta har inte gjorts på snart fyra år. 

I alla tre tjänsteskrivelserna till fullmäktigeärendet anges följande: 
Beslut är fattat att Tekniska kontoret ska genomföra en upphandling av 

övertäckning enligt WSP 's alternativ 1. 

Tidigare bes lut finns också om detta, det första 2014-08-23 i Ksau § 84. 
Har bes lutet inte verkställts så att ett användbart ekonomiskt beslutsunderlag kunde ges 
oss politiker? 

Om en bortforsling och sanering med återställning av mark görs, så har kommunen en 
marktill gång, iställ et för en tickande bomb som i all framtid fortsätter att kräva utgifter, 
förful ar kommunen och hindrar kommande generationer. 
Det vi sar sig nu att ingen heller vet om nödvändiga till stånd kommer att ges för att 
utfö ra en övertäckning på obestämd tid . 

SO kom plötsligt med förslag att först täcka över och senare bekosta bortforsling: 

Under senaste dagarna har Sveri gedemokraterna vid flertalet tillfällen uttalat sig om att 
deras förslag innebär att först övertäcka, och senare schakta bort . Ett förslag som 
innebär dubbla kostnader, alltså båda de alternativ vi hade att bes luta om. 
För att förstå Sverigedemokraternas förslag ställde jag frågan under debatten i 
fullmäkti ge till gruppledare Anton Holmberg (SD), vilket tidsperspekti v SD har för 
denna slutgi I ti ga sanering. Fem, tio, fe mtio år? Eller ännu längre? Holm berg återkom 
aldrig med svar! 

Jag ställde därefter frågan till Ronny Sandberg, kommunsty relsens ordförande och en av 
tre som verkat i projektgrupp Norra Vallgatan , om detta förs lag från SD hade 
di skuterats i gruppen, samt vad Socialdemokraterna anser om att arbeta vidare fö r en 
bortforsling, efter att det har genomfö rts en övertäckning. Även detta utan svar. 

Det kan inte utes lutas att beslutet den 27 januari betyder att S och SD har olika 
beskri vning till sina vä lj are om vad bes lutet innebär. 
Socialdemokraterna har länge försökt täcka över gifterna. Sverigedemokraterna har så 
sent som vid kommunstyrelsens sammanträde 201 9-06-04 yrkat avs lag på "alternat iv 1 ·· 
men nu alltså gjort en kovändning. 
Vad beslutet i ärendet kom mer att leda till är fortsatt okla rt beträ ffande helt 
avgörande delar som tillstånd enligt miljöförordningar, statsbid rag, tider fö r 

utförande, finansiering, och konsekvenser för komm and e generationer. 

/'v'to..-vw., Ci~ 

Maria Gottschalk 
Åstorps oppos itionspolitiker 



Kommunfullmäktige, 2020-01 -27 

Protokollsanteckning 
Norra Vallgatan återställning av Åstorp 113:154, 113:10 

Refererar till Sverigedemokraterna Åstorps protokollsanteckningar; Protokollsanteckning gällande 
återställandet av Norra Vallgatan (24/6-2019) och Protokollsanteckning gällande Norra Vallgatan, 
Återställning av Åstorp 113:154 113:1O(28/10-2019). 

Ärendet angående Norra Vallgatan återställning av Åstorp 113:154, 113:1 O är återigen uppe för 
beslut i kommunfullmäktige. Detta komplexa ärende har florerat igenom flera olika instanser, varit 
uppe för diskussion vid otaliga tillfällen och färdats fram och tillbaka. Både på gott och ont då 
varje återremittering och/eller fördröjning av beslut bekostar skattebetalarna ekonomiska resurser. 
Råder det oklarheter är det givet att använda dessa metoder men med insikten av kostnaderna 
och konsekvenserna. 

I tidigare skeden har Sverigedemokraterna Åstorp presenterat sin inställning i denna fråga. Detta 
ärenden startade innan SO-Åstorps tid och beklagligt nog är detta något vi har ärvt från tidigare 
partiers klandervärda ageranden. Både partier i nuvarande minoritetsstyre samt i opposition och 
därmed är det endast Sverigedemokraterna som inte har en enda skuld i ärendet. 

När ärendet presenterades för SO-Åstorp var våran inställning mycket kritisk och den synen är 
oförändrad. Detta var något som ska fraktas bort från kommunen efter bästa förmåga! 

Efter olika beslut, situationer eller förlorade medel vid överklagan ligger ärendet åter för beslut. På 
föregående kommunfullmäktige, där ärendet kring Norra Vallgatan berördes, beslutades det att en 
styrgrupp skulle diskutera och arbeta fram ett tillvägagångssätt. Den nuvarande verklighet alla 
måste acceptera är att den rådande situation inte kan fortsätta och att tidsplanen för 
jordmassorna minskar allt mer och länsstyrelsen kommer att behöva agera. Detta kommer kosta 
kommunen flera miljoner samt att problemet med saltmassorna kvarstår. 

En representant från varje politiskt block var delaktig i styrgruppen för Norra Vallgatan. I denna 
styrgrupp presenterades information från berörda instanser och flera frågor från politiken lyftes. 
Mellan de två olika förslagen, inkapsling eller bortforsling, benämndes för- och nackdelar och 
konsekvenserna för respektive förslag. 

Förslaget för bortforsling skulle innebära en transport på cirka 1300 lastbilar för massorna och 
resultera i en kostnad på cirka 50 miljoner kronor för kommunen . Det har diskuterats att man ska 
frakta bort massorna från kommunen men gällande storlek av bortforslingen är det mer eller 
mindre ingen deponi i södra Sverige som klarar denna hantering. NSR är koncernen som har 
expertis i motsvarande ärenden och den enda möjliga presenterade bortforsling är till norra Norge 
för extrema summor pengar för skattebetalarna i Astorps kommun. 

Juridiskt har professionen förtäljt orimligheten att erhålla några gynnsamma bidrag i detta ärende. 
Samtidigt är detta ärende i driftklass, vilket implicerar att kommunen inte kan låna pengar utan 
måste själva finansiera kostnaden ur egen ficka. 

Parallellt ser prognosen ut för nästkommande år att Åstorps kommun går cirka 32 miljoner minus. 
Ska vi först lägga 50 miljoner kronor vid en bortforsling och sedan spara in 32 miljoner på befintlig 
verksamhet som redan blöder och går på knäna? Detta är inte rimligt. Ekonomiförvaltningen 
bekräftar att kommunen inte har möjlighet att klara denna kostnad samt att vi inte heller hade 
uppnått 2%-målet. Resultatet hade blivit ekonomiskt förödande för Åstorps kommun. 

Det andra alternativet är att befintliga medel används för en inkapsling på Norra Vallgatan där 
NSR främst kommer att hantera ärendet med berörd förvaltning. Således skulle denna åtgärd vara 
det enda ekonomiska möjliga alternativ och inte orsaka någon ekonomisk turbulens. 
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Parallellt med dessa förslag hade Sverigedemokraterna Åstorp tre tilläggsyrkande och refereras till 
Tilläggsyrkande för Norra Vallgatan, Återställning av Åstorp 113:154, 113:10 (28/10-2019). I dessa 
yrkanden vill SO-Åstorp möjliggöra för NSR och dess dotterbolag att både utveckla och se över 
olika möjligheter att få bukt med saltet samt att få avfallet till en ekonomisk tillgång. Dvs 
ekonomisk vinst vid bortforsling. Inte minst yrkade SO-Åstorp på att framtida budgetprocesser 
presenterar en rimlig summa medel för framtida bortforsling av akuta deponier inom Astorps 
kommun. 

Styrgruppens beslut blev ett enhälligt bifall till en inkapsling och detta undertecknades av 
samtliga, Sverigedemokraterna, Moderaterna (via Åstorpsalliansen) och Socialdemokraterna. 

Sverigedemokraterna Åstorp kommer aldrig att arbeta för att äventyra Åstorps kommun eller dess 
ekonomi, allt annat vore oansvarigt. SO-Åstorp är av inställningen att det är främst våra 
verksamheter som skall bejakas och för att skydda mot ytterligare nedskärningar och hantering av 
kommande negativa prognoser, har Åstorps kommun inte råd med en nuvarande bortforsling på 
50 miljoner kronor. 

Med hänsyn till ovan kommer Sverigedemokraterna Åstorp att bifalla kommunstyrelsens förslag 
till beslut om en inkapsling , vilket även inkluderar gehör för SD's tre tilläggsyrkanden för det enda 
verklighetsförankrade sätt att i framtiden kunna forsla bort avfallet på Norra Vallgatan utan att 
äventyra kommunens ekonomi. 

Aiklk!~ 
Anton Holmberg (SD) Peter Lindberg (SD) 
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ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 34(40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Kf § 22 

Begäran från Socialnämnden till kommunfullmäktige att tillföra 
ansvarsområde för förordning om statlig ersättning till socialnämnden 
Dnr KSFD 2019/343 

Sammanfattning 
En begäran har inkommit från socialnämnden till kommunfullmäktige om att 
tillföra socialnämnden ansvarsområde för att kunna söka viss statlig 
ersättning. 

Kommunen har enligt lag rätt till ersättning från staten för de kostnader som 
uppkommer med anledning av att kommunen tar emot och genomför insatser 
för utlänningar och asylsökande. Dessa ersättningar beslutas utifrån 
förordning (2010: 1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar och 
förordning (2017: 193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Insatserna 
kan bestå av placeringar i exempelvis familjehem och annat bistånd utifrån 
socialrätten. 

I förordningarna som styr rätten till ersättning pekas "kommunen" ut som 
ersättningsberättigad. Då det är socialnämnden som ansvarar för insatserna, 
borde samma nämnd få begära ersättning av staten i kommunens namn. För 
att socialnämnden ska kunna sättas i kommunens ställe i dessa frågor, 
behöver kommunfullmäktige tilldela socialnämnden detta ansvar. 
Socialnämndens reglemente behöver uppdateras med detta tillägg. 

Besluts underlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-01-08, § 22 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-18 § 328 
Protokoll från Socialnämnden 2019-11-21 § 124 
Protokoll från Socialnämndens arbetsutskott 2019- 11 -08 § 269 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholen, nämndsekreterare, 2019-10-0 I 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att: 

• Tilldela socialnämnden ansvar över förordning (2010: 11 22) om statlig 
ersättning för vissa utlänningar och förordning (2017: 193) om statlig 
ersättning för asylsökande m.fl. 

• Socialnämndens reglemente uppdateras med denna ändring. 

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

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 35(40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-0 1-27 

Kf § 22, forts 

Kommunfullmäktiges beslut 
Tilldela socialnämnden ansvar över förordning (20 I 0: 1122) om statli g 
ersättning för vissa utlänningar och förordning (2017: 193) om statlig 
ersättning för asylsökande m.fl. 

Socialnämndens reglemente uppdateras med denna ändring. 

Expedieras 
Akten 
Socialnämnden 
Administrativa enheten 

Utdragsbestyrka nde 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 36( 40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-0 1-27 

Kf § 23 

Motion (M, L, KD) - Framtagande och presentation av en 
handlingsplan för att förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun 
Dm KSFD 20 19/252 

Sammanfattning 
Wiveca Andersson (M), Åsa Holmen (L) och Hans Sundström (KO) har 
inkommit med en motion om att ta fram och presentera en handlingsplan för 
att förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun. 
I den årliga trygghetsundersökningen har framkommit att trafiksäkerheten är 
en stor fråga vad gäller att våra medborgare känner sig trygga. På grund av 
det samt inlägg i facebookgruppen "Åstorp i Nutid", där frågan aktualiserats, 
är slutsatsen av motionen att: 

I. En handlingsplan med konkreta åtgärder för att förbättra 
tillgängligheten och trafiksäkerheten 2019-2022 tas fram och 
presenteras för KS, om vägbulor, inplanerade trafikkontroller från 
polisen eller annat får tjänstemännen utreda/föreslå. I denna ska även 
ingå trafiksituationen i centrum vad gäller t.ex. parkeringar. 

2. De konkreta ska följas upp i ansvarig nämnd. 
3. En kommunikationsplan tas fram där Åstorps kommun via 

hemsidan/Facebooksidan förmedlar de åtgärder som görs för att 
förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun. 

Besluts underlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-01-08, § 23 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12- 18 § 332 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, Jörgen Wallin, 2019- 11 -27 
Protokoll från Kommunfullmäktige 20 19-08-26 § 122 
Motion (M, L, KO) - Framtagande och presentation av en handlingsplan för 
att förbättra trafiksäkerheten i Åstorps kommun 

Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse 
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

Wiveca Andreasson (M) yrkar bifall till motionen. 

Mattias Jonsäter (L) yrkar bifall till motionen. 

Hans Sundström (KO) yrkar bifall till motionen. 

Utd ragsbestyrka nde 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 3 7( 40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-0 1-27 

Kf § 23, forts 

Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande mot Wiveca Andreassons 
(M) yrkande med bifallsyrkanden från Mattias Jonsäter (L) och Hans 
Sundström (KO) under proposition och finner att Ronny Sandbergs (S) 
yrkande bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

Expedieras 
Akten 

Utdragsbestyrka nde 

J/ 'biLtt 



ÅSTORP 

Kommunfullmäktige 38(40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Kf § 24 

Motion (M, L, KD) - Framtagande av en cykelplan för Åstorps 
kommun 2020 och förslag på hur en cykelväg till Hyllinge skulle kunna 
genomföras 
Onr KSFO 2019/275 

Sammanfattning 
På kommunfullmäktige 2019-09-30 har Wiveca Andreasson (M), Åsa 
Holmen (L) och Hans Sundström (KO) inkommit med en motion för 
Åstorpsalliansen angående framtagande av cykelplan för Åstorps kommun 
2020 samt förslag på var en cykelväg till Hyllinge skulle kunna genomföras. 

I samråd med plankontoret o'ch deras arbete med översiktsplanen ska tekniska 
kontoret ta fram en trafikplan som kommer redovisa kommunens befintliga 
vägnätsstruktur och kommunens framtida arbete vad gäller utbyggnad av 
vägnätet. Arbetet beräknas vara färdigt 2020. 

Besluts underlag 
Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-0 I -08 , § 24 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-12-04 § 306 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, Jörgen Wall in, 2019-10-22 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2019-09-30, § 141 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KO) - Framtagande av en cykelplan för 
Åstorps kommun 2020 och förslag på hur en cykel väg till Hyllinge skulle 
kunna genomföras. 

Yrkanden 
Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse 
motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

Peter Lindberg (SO) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Wiveca Andreasson (M) yrkar bifall till motionen. 

Åsa Holmen (L) yrkar bifall till motionen. 

Hans Sundström (KD) yrkar bifall till motionen. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 39(40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-0 1-27 

Kf § 24, forts 

Proposition 
Ordförande ställer Ronny Sandbergs (S) yrkande med bifallsyrkande från 
Peter Lindberg (SD) mot Wiveca Andreassons (M) yrkande med 
bifallsyrkanden från Åsa Holmen (L) och Hans Sundström (KD) under 
proposition och finner att Ronny Sandbergs (S) yrkande bifalles. 

Wiveca Andreasson (M) begär votering. 

Voteringsordning 
Den som vill bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande röstar "Ja" och den som 
vill bifalla Wiveca Andreassons (M) yrkande röstar "Nej". 

Då voteringen utfaller med 21 "Ja" röster och 10 "Nej " röster beslutar 
kommunfullmäktige bifalla Ronny Sandbergs (S) yrkande, för 
voteringsresultatet se separat bilaga. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

Reservation 
Åstorpsalliansen reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Expedieras 
Akten 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kommunfullmäktige 40(40) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-01 -27 

Kf § 25 

Anmälningar/delgivningar 
Beslut från Länsstyrelsen Skåne om ny ledamot-ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige - Dnr KSFD 2020/10 

Kommunfullmäktiges beslut 
Noterar anmälningarna/delgivningarna till protokollet. 

Utdragsbestyrkande 
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