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KSAU § 157 KLK.2021.3

0

Eventuellt övriga ärenden
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärende KLK 2021.74
Styrdokument för Söderåsens Miljöförbund - Förbundsordning
och reglemente samt KLK 2021.148 Budgetram 2022 för
Söderåsens miljöförbund tas bort ur dagens föredragningslista.
____________
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KSAU § 158 KLK.2021.58

253

Förfrågan-Tomtmark industriområdet Skånes Fagerhult,
del av Fagerhult 1:69 m.fl.- Scandinavian Biogas
Sweden AB
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att behandla ärendet
2021-05-19. Inför mötet kommer att utsändas en tidslinje
samt dagens information från Ulf Wäktare, Ekdalen och
Michael Olausson, Sverigechef, Scandinavian Biogas Sweden AB.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt mark- och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck att ta fram förslag till
markanvisningsavtal samt samhällsbyggnadsförvaltningen (Göran
Sandberg, Mikael Strömbäck och Maria Månsson Brink) att
inhämta referensinformation från Mönsterås kommun och
eventuell övrig liknande referensanläggning i Stockholm.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får även i uppdrag att
tillsammans med stadsarkitekten undersöka planförutsättningar
för anläggningen. Transportförutsättningarna är också en
intressant fråga.
Beskrivning av ärendet
Bolaget Scandinavian Biogas Sweden AB har framställt förfrågan
om att få tillgång till tomtmark för att slutligen kunna skapa
produktionsanläggning för biogas. Etableringen avses ske i nära
samverkan med transportföretaget Ekdalen som också är den som har
utvecklat den verksamhetslösning som avses att användas. Avsikten är
också att Ekdalen också etablerar sig på platsen. Förfrågan gäller
tomtmark i det industriområde som finns i Skånes Fagerhult vid E4:an.
Den avsedda biogasetableringen kräver miljötillstånd som söks och
lämnas av länsstyrelsen. Bolaget har för avsikt att i så fall snarast
möjligt ansöka om sådant tillstånd om kommunen är beredd att avtala
om tillgång till mark.
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Råvaran för produktionen avses i huvudsak ske från djurgödsel samt
slaktavfall och organiskt avfall från livsmedelsindustrin. Matavfall kan
också komma att användas framförallt i uppbyggnadsfasen tills
gödseltillgången har kunnat säkerställas fullt ut.
Huvudprodukten utgör gas i flytande form som sen levereras med
tankbil, samt biprodukt benämnd som biogödsel som används till
jordförbättring. Bolaget har noterat att torvföretaget finns i området.
Produktionen och övrig hanteringen skall enligt bolaget inte medföra
att omgivningen kommer att besväras av lukt. Konceptet innebär
förnyelse av metoder som eliminerar sådana nackdelar med lukt.
För etableringen behöver bolaget ett område som omfattar cirka
100.000 m2. Det som attraherar bolaget är att området är planlagt för
industri och att det finns planerade infrastrukturlösningar för väg, VA
och el.
Bolaget har framfört att de vill förvärva tomten i föreliggande
råmarksskick och själv bekosta förädlingen vilket skulle regleras i
markanvisningsavtal.
Etableras biogasproduktion innebär det enligt bolaget 10 - 12
arbetstillfällen. Om även åkeri etableras innebär det i så fall arbete för
23 - 25 personer.
Bedömningar
Den gällande detaljplanen stödjer den avsedda användningen men
anger bestämmelse om byggnadshöjd som troligen inte medger den
avsedda byggnationen.
- Ny detaljplan behöver antagligen tas fram.
Begärd tomtstorlek finns tillgänglig i kommunens innehav inom den
yta som är detaljplanelagd. Tomten behöver dock placeras på ett sätt
som tar hänsyn till skyddsavstånd från bostäder och motorvägen. Det
skulle kunna innebära placering i ett läge som ligger långt in i området
som inte är exploaterad.
– Utgifter för kommunen att färdigställa gata och VA-lösning i området
för att ansluta tomten med hänsyn till gällande detaljplan.
Beroende av bolagets behov att få tillgång till VA-lösningar kan det
finnas begränsningar med nuvarande kapacitet som är framdragen. Kan
till exempel innebära krav att anlägga eget vattenmagasin för brand
samt behov av vatten för produktion.
- Områdets VA-kapacitet är inte helt klarlagd. Kan för en slutlig
exploatering innebära att större utbyggnad av VA-nätet behöver göras
alternativt att vissa etableringar inte kan erbjudas tomtmark.
Prissättningen för området är för närvarande inte beslutad. Kan befaras
att det från bolagets sida kan finnas förväntan om ett lågt pris i det fall
man själv svarar för exploateringsutgiften.
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- Utgifter och andra värden behöver beräknas för att gå in i prisdialog.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt mark- och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck att ta upp en dialog med
intressenten om förutsättningar och åtgärder gällande även alternativ
etablering av biogasproduktion med åkeri i Skånes Fagerhult.
Arbetsutskottets behandling
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas utförlig information från Ulf
Wäktare, Ekdalen och Michael Olausson, Sverigechef, Scandinavian
Biogas Sweden AB samt mark- och exploateringsingenjör Mikael
Strömbäck samt t f samhällsbyggnadschef Göran Sandberg.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 145
Protokoll 2021-02-17 - KSAU § 48
Tjänsteskrivelse
Kartbilaga
Presentation- Begäran om mark för etablering
Preso EK Biogas KS Maj 2021 uppdaterad efter mötet.pdf
____________
Expedieras till:
Mikael Strömbäck
Göran Sandberg
Maria Månsson Brink
Ksau 2021-05-19
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KSAU § 159 KLK.2020.454

261

Camping vid Hjälmsjön - Övertagande av anläggningar
och framtida upplåtelse
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att behandla ärendet
2021-05-19 då svar föreligger från föreningens ställningstagande
2021-05-18 till kommunens erbjudande.
Bakgrund
Campingen vid Hjälmsjön har sedan 1980-talet successivt byggts upp
och förvaltats av föreningen Hjelmsjö Bangolfklubb. Vid campingen
finns det bangolfanläggningar som också förvaltas av föreningen.
Hela det berörda området ligger inom fastigheten Västra Ringarp 8:473
som ägs av Örkelljunga kommun. Föreningens nyttjande av området
har genom åren upplåtits med olika avtal. I huvudsak har upplåtelsen
skett med ett avtal som har omfattat både campingen och bangolf. För
innevarande år har dock parterna tecknat två olika avtal för dels
campingverksamheten och dels för skötseln och aktiviteter gällande
bangolfsporten.
För området som helhet gäller bestämmelser från två olika detaljplaner.
Den senast framtagna detaljplanen, år 1996, anger campingändamål för
just den del som i huvudsak nyttjas för ändamålet. För övriga delar
gäller äldre detaljplan, år 1979, som anger bestämmelsen fritidsområde.
Byggnader och anläggningar som ligger inom själva campingområdet
har uppförts och ägs av föreningen Hjelmsjö Bangolfklubb. Föreningen
äger byggnader utgörande servicehus, uthyrningsstugor samt
installationer såsom elledningar och belysningar samt övriga
tomtiordningställanden som har utförts för ändamålet.
Inom bangolfområdet äger föreningen kiosk, lusthus och den
modernare banan med tillhörande tomtanläggningar. Gamla
bangolfbanan med två tillhörande byggnader och övriga
tomtanläggningar inom den delen tillhör Örkelljunga kommun.
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Konstateranden
Den initierade planläggningen för tätortsdelen kan innebära förändrade
bestämmelser för det aktuella området med konsekvens att den
nuvarande användning blir påverkad eller förhindras.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar uppdra åt mark- och exploateringsingenjör
Mikael Strömbäck att i dialog med ägarna till byggnader på
campingområdet göra en marknadsmässig beräkning för på området
befintlig utrustning inklusive byggnader för att i ett senare skede
inhämta anbud för verksamheten och därefter lämna ut denna på
arrende. Ärendet ska åter hanteras i arbetsutskottet 2021-04-14.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt Mikael Strömbäck
att föra dialog med Bangolfklubben. Arbetsutskottet beslutar behandla
ärendet ånyo 2021-05-12.
Arbetsutskottets behandling
Mikael Strömbäck lämnar information i ärendet. Föreningen har
erbjudits att lämna svar på kommunens erbjudande 2021-05-18.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 109
Protokoll 2021-02-10 - KSAU § 33
____________
Expedieras till:
Ksau 2021-05-19
Mikael Strömbäck
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KSAU § 160 TEKE.2017.14

302

Bulleråtgärder vid E4 i närheten av Konduktörsvägen i
Eket
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar uttala att Örkelljunga kommun inte
finner tidigare planerade bulleråtgärder i Eket aktuella med
hänvisning till att kommunen då tar över Trafikverkets ansvar.
Redogörelse för ärendet
Söderåsens miljöförbund beslutade den 10 december 2019 att förelägga
Trafikverket att senast den 31 augusti 2020 ha genomfört de
bullerskyddsåtgärder som krävs för att trafikbullret från Europaväg 4
inte ska överstiga de riktvärden för trafikbuller vid fasad som anges i
regeringens proposition 1996/97:53, Infrastrukturinriktning för
framtida transporter som nivå för god bebyggd miljö (55 dBA
ekvivalent resp. 70 dBA max) vid fastigheten Eket 1:213 .
Trafikverket har överklagat beslutet och yrkar att föreläggandet ska
upphävas eftersom det inte är utrett i ärendet huruvida den åtgärd som
skulle krävas enligt föreläggandet skulle vara tekniskt genomförbar och
ekonomiskt rimlig i förhållande till den miljömässiga nytta som den
skulle ge. Till stöd för sin talan har Trafikverket anfört bl.a. följande.
En sådan utredning av nödvändiga/möjliga åtgärder är inte heller
motiverad i det aktuella fallet. I samband med arbetsplan för
vägombyggnaden fastställdes 1994 vilka åtgärder som var rimliga att
vidta, och för denna fastighet gjordes ställningstagandet att det inte var
rimligt att klara riktvärdet Leq 24 55 dBA . Trafikverket ser inte
anledning att göra en annan bedömning i dagsläget. Enligt
bullermätningen har fastighet Eket 1:213 59 dBA ekvivalent och 71
dBA maximalnivå. Enligt senaste beräkningar har samma fastighet 58
dB ekvivalent .
Nivåerna ligger således endast 1-2 dBA högre än den som beräknades
åstadkommas med den vall som uppförts på platsen. Deras bedömning
är att ett så litet avsteg inte motiverar ytterligare utredningar eller
åtgärder. Trafikverket anser att de beräknade nivåerna är mer
jämförbara med de nivåer som redovisats i planen.
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Edith och Frits Melchiorsen har yttrat sig över överklagandet och anfört
bl.a. följande. De har klagat över bullret från motorvägen sedan 2007.
Det är inte bara de som klagar, men resten av de boende har bara inte
orken att fortsätta. Om det inte finns någon annan lösning får
Trafikverket sätta ett plank runt hela deras tomt så att de kan sitta i
trädgården och tala med varandra utan att behöva ropa. De hör
fortfarande bullret från motorvägen dag och natt eftersom det kör
många stora lastbilar på natten.
Länsstyrelsens skäl för beslutet
Tillämpliga bestämmelser
Av 2 kap. 3 § miljöbalken framgår att alla som bedriver eller avser
att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig
verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska
vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Kraven på hänsyn gäller, enligt 2 kap. 7 § miljöbalken, i den
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna
bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Av 9
kap. 3 § miljöbalken framgår att med olägenhet för människors hälsa
avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan
påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Av 26 kap. 1 § miljöbalken framgår att tillsynen ska säkerställa syftet
med miljöbalken och föreskrifter som har meddelats med stöd av
balken.
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Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter
anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av
miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för
att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten ska dessutom genom
rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar
för att miljöbalkens ändamål ska kunna tillgodoses.
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de
förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd
av denna ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i
det enskilda fallet får inte tillgripas.
Riktlinjer for trafikbuller
Riksdagen har fastställt riktvärden för trafikbuller i den så kallade
infrastrukturpropositionen (Infrastrukturinriktning för framtida
transporter, prop. 1996/97:53, s. 43 f). Riktvärdena tjänar som
vägledning för myndigheter vid bedömningen av vägtrafikfrågor m.m
(god bebyggd miljö). Riktvärdet för trafikbuller utomhus vid husfasad
är 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för
uteplats vid bostadshus. Riktvärden för ljudnivåer inomhus är 30 dBA
ekvivalent och 45 dBA maximal nivå, nattetid. Vid tillämpning av
riktvärden bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till
angiven nivå bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.
Riktvärdena gäller för nybyggnation samt nybyggnad och väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur. När det gäller befintliga miljöer bör
ett åtgärdsprogram genomföras som syftar till att på sikt uppnå
riktvärdena för buller inomhus. I en första etapp bör åtgärderna avse
minst de fastigheter som exponeras för en ljudnivå utomhus om 65
dBA ekvivalent ljudnivå eller däröver. Den första etappen bör
genomföras snarast inom planperioden. Efter första etappen ska arbetet
fortsätta med en andra etapp. I prop. 2012/ 13:25 "Investeringar för ett
starkt och hållbart transportsystem" anger regeringen att de
riktvärden som anges i prop. 1996 / 97:53 även i fortsättningen bör vara
vägledande i planeringssammanhang för såväl transportinfrastruktur
som bostadsbebyggelse.
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I Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid
befintliga bostäder, ÄNR NV-08465-15, från oktober 2016 anges att
vid bullerstörning från väg behöver åtgärder normalt övervägas först då
bullret vid fasad för bostäder i nyare befintlig miljö är eller överskrider
den ekvivalenta nivån 55 dBA för buller. För byggnader i äldre
befintlig miljö, dvs. före 1997, behöver åtgärder normalt övervägas
först då bullret vid fasad är eller överstiger den ekvivalenta ljudnivån
65 dBA.
Praxis
Mark- och miljödomstolen har i dom den 27 mars 2018, mål nr M
3200-17, konstaterat att det inte skett någon revidering av målsättningen i infrastrukturpropositionen, varför domstolen utgått från de
riktvärden som anges där. Av Trafikverkets bullerberäkningar framgick
att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fastigheten låg under 65
dBA med god marginal. Klaganden hade anfört att trafikmängden hade
ökat under de senaste åren och att bullerberäkningen inte visade den
ljudnivå som hon faktiskt upplevde. Domstolen fann dock inte
anledning att ifrågasätta bullerberäkningen, som var baserad på
trafiksiffror från fordonsmätningar år 2016. Domstolen bedömde
att fastigheten inte omfattades av den första etappen i åtgärdsprogrammet i infrastrukturpropositionen. Ljudnivån inomhus
motsvarade även till övervägande del det som ansågs vara en god miljö.
Några särskilda skäl för att förelägga om bullerdämpande åtgärder hade
inte framkommit.
Länsstyrelsen gör följande bedömning.
Det är fråga om en byggnad i äldre befintlig miljö. Av bullermätning
som företagits i ärendet framgår att fastigheten Eket 1:213 ligger på en
ljudnivå på 59 dBA ekvivalent och 71 dBA maximalnivå. Enligt den
senaste bullerberäkningen har samma fastighet 58 dB ekvivalent
ljudnivå.
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Olägenheter enligt miljöbalken föreligger då bullernivåerna på
fastigheten överstiger vad som bedömts utgöra en god miljö, fråga är då
om det finns skäl att ställa krav på Trafikverket att vidta
bullerbegränsande åtgärder vid fastigheten Eket 1:213 utifrån den
rimlighetsavvägning som ska göras. Av Trafikverkets bullermätningar
och bullerberäkningar framgår att den ekvivalenta ljudnivån utomhus
på fastigheten ligger under 65 dBA med god marginal. Aktuell fastighet
omfattas således inte av den första etappen i åtgärdsprogrammet i
infrastrukturpropositionen. Några särskilda omständigheter att ändå
förelägga om bullerdämpande åtgärder har inte framkommit.
Miljöförbundets föreläggande ska därmed upphävas.
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet.
Arbetsutskottets beslut 2021-03-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till mark-och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck att till arbetsutskottets
sammanträde 2021-04-14 presentera ärendet.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar efter yrkande från Thomas
Bjertner att till arbetsutskottets sammanträde 2021-05-12 alternativt
2021-05-19 inbjuda t f samhällsbyggnadschef Göran Sandberg för
information i ärendet.
Arbetsutskottets behandling 2021-05-12
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas utförlig information från t f
samhällsbyggnadschef Göran Sandberg om kommunernas ansvar i
förhållande till Trafikverkets ansvar och uppdrag. Huvudmannen, i
detta ärendet, Trafikverket, har ansvar att genomföra eventuella
bulleråtgärder. Tillsynsmyndighet är Söderåsens Miljöförbund. Det
finns fastställt i Arbetsplan att mäta buller. Kommunen äger inte frågan
och ska inte äga frågan. Detta gäller alla vägar där Trafikverket är
huvudman. Trafikverket ska utföra de åtgärder som åligger dem.
Yrkanden
Gunnar Edvardsson och Per-Uno Nilsson yrkar att
Örkelljunga kommun ska uttala att man inte finner tidigare planerade
åtgärder kring bulleråtgärder aktuella med hänvisning till att
kommunen då tar över Trafikverkets ansvar.
Arbetsutskottet instämmer i yrkandet.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 108
Protokoll 2021-03-10 - KSAU § 74
Beskrivning av historiken i ärendet
Beslut från Länsstyrelsen
Protokollsutdrag, 2016-12-12 - SBN § 124 ( SBN.2016.45)
Tjänsteskrivelse- Samhällsbyggnadschefen, 2016-11-14 (
SBN.2016.45)
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2021-06-02
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KSAU § 161 KLK.2021.151

041

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsuppföljning
2020 samt förslag till ombudgetering
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna reviderad Tilläggsbudget
2021 för investeringar enligt Linus Åstradssons sammanställning.
Bakgrund
Föreligger Göran Sandbergs och Linus Åstradssons förslag till
Tilläggsbudget 2021 för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
samt omflyttning av investeringsbudget från 2020 till 2021.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna tilläggsbudget
2021 för investeringar enligt sammanställning samt att överlämna
densamma till kommunstyrelsen för hantering.
Arbetsutskottet 20021-04-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ånyo behandla ärendet vid
sammanträde 2021-05-12 tillsammans med t f samhällsbyggnadschef
Göran Sandberg och Linus Åstradsson, Serkon.
Arbetsutskottets behandling
Linus Åstradsson och Göran Sandberg lämnar utförlig information i
ärendet.
Under överläggningen tar arbetsutskottet bort poster som Gator/vägar
Asfaltering med 149.478 kronor och Broar 29.206 kronor. För några av
de övriga posterna kommer information att lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde. Förändringarna från dagens möte framgår
tydligt av reviderad sammanställning.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 131
Protokoll 2021-04-06 - SBN § 40
SBNAU 2021-03-22 Tilläggsbudget 2021.docx
KSAU 2021-04-21 Tjänsteskrivelse TB1.pdf
REV till KS SBN investeringsuppföljning 2020 samt förslag till
ombudgetering 2021 ver 2.pdf
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson
Göran Sandberg
Linus Åstradsson
Kommunstyrelsen
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KSAU § 162 KLK.2021.5

0

Information från kommunchefen
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.
Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson lämnar information om
covidhanteringen i kommunhuset samt arbetet inför budget 2022.
____________
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KSAU § 163 KLK.2021.7

0

Information om Covid 19
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Stefan Christensson till handlingarna.
Bakgrund
Stefan Christensson informerar om att covidsmitta uppkommit i
kommunhuset och om de åtgärder som vidtagits. Vaccinering Fas 4
påbörjas den 17 maj i Örkelljunga kommun.
____________
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KSAU § 164 KLK.2021.6

0

Information från verksamhetsutvecklare Ingela Ström
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från verksamhetsutvecklare Ingela Ström till handlingarna.
Arbetsutskottet beslutar på kommunens vägnar att framföra ett
mycket stort tack till Ingela Ström för hennes långvariga och
engagerande arbete för Örkelljunga kommun, bl a som
utbildningschef sedan 2007 och senare tid även socialchef och
verksamhetsutvecklare. Ingela Ström avslutar nu sin anställning i
kommunen.
Bakgrund
Ingela Ström kommer på uppdrag av kommunchef Stefan Christensson
att driva förändringsprojekt för en effektivare kommunorganisation.
Information kommer att lämnas vid första sammanträdet med
arbetsutskottet i månaden och vid kommunstyrelsens sammanträde
varje kvartal.
Arbetsutskottet beslutar uppdra åt Ingela Ström att vid sammanträdet
2021-02-10 presentera en handlingsplan inför kommande arbete
beträffande effektiviseringar, besparingar och förändrat arbetssätt, samt
en presentation av nuvarande förvaltningsorganisation för Örkelljunga
kommun.
Inför sammanträdet har utsänts presentation av kommunens
förvaltningsorganisation.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen från
Ingela Ström till handlingarna. En handlingsplan inför kommande
arbete beträffande effektiviseringar, besparingar och förändrat
arbetssätt kommer att utsändas.
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Arbetsutskottets behandling
Ingela Ström presenterar sin slutliga handlingsplan för genomförda
åtgärder för Örkelljunga kommun.
____________
Expedieras till:
Ingela Ström
Stefan Christensson
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KSAU § 165 KLK.2021.179

002

Delegation av beslutanderätt om yttrande i enlighet
med 5 § hemvärnsförordningen
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar uppdatera socialnämndens
reglemente med en ny punkt i 3 § med följande lydelse
- yttra sig i enlighet med 5 § hemvärnsförordningen (1997:146)
att kommunstyrelsens delegationsordning ändras på så vis att
punkten B.8 utgår. Punkten B.9 byter namn till B.8 samt punkten
B.11 byter namn till B.9.
Bakgrund till förslaget
Enligt 5 § hemvärnsförordningen (1997:146) ska Försvarsmakten innan
avtal skrivs att anta en hemvärnssoldat ge hemortskommunen tillfälle
att yttra sig. I Försvarsmaktens författningssamling (FFS 2010:2)
framgår genom 7 § 3 punkten att avtal får skrivas med en person att bli
hemvärnssoldat endast om denne är pålitlig från säkerhetssynpunkt.
Det framgår vidare genom Sveriges kommuner och regioners ("SKR")
cirkulär 2003:30 att Försvaret gör en omfattande lämplighetsbedömning innan en person antas som hemvärnssoldat bland annat
eftersom en hemvärnssoldat får tillgång till vapen. Utdrag görs bland
annat ur Polisens register.
Vidare framgår av SKR:s cirkulär att det är viktigt för lämplighetsbedömningen att kommunen använder sin rätt att yttra sig och att
kommunens yttrande omfattar en bedömning ifall personen ur
kommunens synvinkel bedöms lämplig som hemvärnssoldat. Det
normala är att kommunens yttrande lämnas av socialförvaltningen och
har då sin utgångspunkt i den kännedom som socialförvaltningen har
om personen. Yttrandet behöver inte motiveras. Det kan tilläggas att i
exempelvis Stockholms stad är beslut om yttrande delegerat från den
politiska nivån till tjänstepersonsnivån, i det fallet till den biträdande
förvaltningschefen.
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Hemortskommunen utgörs i grunden av kommunfullmäktige som
sedan kan delegera sin beslutanderätt i frågan. I Örkelljunga kommun
är det i dagsläget kommunstyrelsens ordförande som har rätt att fatta
beslut om yttrande enligt hemvärnsförordningen vilket framgår av 12 §
punkten J i kommunstyrelsens reglemente samt punkten B.8 i
kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut om yttrande har fattats
omkring en gång per år de senaste tio åren som framgår av det
elektroniska diariet.
Kommunjurist Jesper Bokefors anser att placeringen av
beslutanderätten i de aktuella ärendena är mindre lyckad. Det vore
lämpligare att det, likt i de flesta andra kommuner i stället är
socialnämnden som har beslutanderätten i de aktuella ärendena
eftersom det är socialnämnden som rimligen har bäst kännedom i
kommunen om personens lämplighet som hemvärnssoldat genom sitt
arbete och sin dokumentation. Med delegation om att fatta beslut att
yttra sig kan socialnämnden och socialförvaltningen hantera ärendena
internt.
Det saknas således skäl menar Jesper Bokefors för att
kommunstyrelsen ska fatta beslut i aktuella ärenden. Med anledning av
det lämnas det aktuella förslaget till beslut. Eftersom
kommunstyrelsens reglemente inte specifikt uttrycker att
kommunstyrelsen beslutar om yttranden i
enlighet med hemvärnsförordningen krävs ingen ändring av
ordalydelsen i kommunstyrelsens reglemente, däremot ska en ändring
göras av kommunstyrelsens delegationsordning.
Jesper Bokefors menar därutöver att det vore lämpligt för effektiviteten
och i ärendehanteringen om beslutet fattades på tjänstepersonsnivå
inom socialnämnden eftersom beslutet är av förvaltningskaraktär och
inte bygger på en principiell eller politisk avvägning. Det är däremot ett
ärende för socialnämnden att själva framöver besluta om, ifall
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Delegation av beslutanderätt om yttrande i enlighet
med 5 § hemvärnsförordningen.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 166 KLK.2021.190

43

Remiss från Perstorps kommun - Samråd kring
Naturvårdsprogram
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens beslutar att behandla ärendet vid
kommunstyrelsens sammanträde då förslag till yttrande föreligger
från Söderåsens Miljöförbund.
Bakgrund
Föreligger remiss från Perstorps kommun - Samråd kring
Naturvårdsprogram.
Beslutsunderlag
Sändlista naturvårdsprogram.pdf
Följebrevnaturvårdsprogram.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 167 KLK.2021.192

43

Remiss från Perstorps kommun - Samråd kring Energi
och klimatprogram
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens beslutar att behandla ärendet vid
kommunstyrelsens sammanträde då förslag till yttrande föreligger
från Söderåsens Miljöförbund.
Bakgrund
Föreligger remiss från Perstorps kommun - Samråd kring Energi och
klimatprogram.
Beslutsunderlag
Följebrevklimatochenergiprogram.pdf
Sändlistaklimat- och energipprogram.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 168 KLK.2021.191

141

Ansökan finansiellt stöd till Örkelljunga Träffas 2021
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att vid sammanträde
2021-05-19 inhämta information från representanterna från
Örkelljunga Näringsliv.
Bakgrund
Styrelsen för Örkelljunga Näringsliv meddelar i skrivelse följande:
Vi har nu genomfört Mässan Örkelljunga Träffas 2 gånger, 2017 och
2019 och responsen har varit enorm! Vi har lyckats att foga samman
Föreningarna, Företagarna och Kommunen! Som mindre ort är
Örkelljungas medborgare, företagare, anställda och föreningar,
offentliga verksamheter mer integrerade och påverkar varandra mer
jämfört med större kommuner. I ÖT 2021 vill vi fortsätta arbetet med
att skapa en plattform som kan liknas vid interaktion och integration
med syfte att "smörja alla hjul" och skapa kontaktytor.
Kort sagt vill vi genom Örkelljunga träffas skänka invånarna och andra
intresserade kunskap om vår fantastiska kommun där vi kan leva, verka
och må bra.
Tillsammans har varit vårt starka ledord!
Tidplan
Vi arbetar med projektet under 1 års tid före. 13 november 2021 är
dagen för eventet. Därefter samlar vi in allas upplevelser och
sammanställer för att kunna skapa ett ännu bättre ÖT 2023.
Under de föregående ÖT har vi haft förmånen att kunna finansiera
eventet med bland annat bidrag från er. Vi har möjliggjort ett
deltagande i stort sett kostnadsfritt. Vår tanke var att bli ett
"självspelande piano" till årets ÖT genom att be utställare och besökare
vara kostnadsbärare.
Men med tanke på det tuffa läge som rått det senaste 1,5 året vill vi
kunna ge denna möjlighet ett år till.
ÖT 2021 blir starten på ljusare tider utan Corona. Örkelljunga vill
TRÄFFAS igen.
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Mål
Som på många andra håll i Sverige märker vi att kunskapen om vad
som finns inom nära håll saknas hos kommuninvånarna. Eleverna får
inte information om vilka föreningar som finns i kommunen eftersom
många av lärarna kommer från andra kommuner och har inte insikten
om vad som finns just här i Örkelljunga. Föräldrarna hinner inte med
att uppdatera sig angående nya företag eller nya föreningar som har
kommit till de senaste åren.
I dag är det mer och mer komplicerat för både företag och föreningar
att nå ut med sina budskap.
Föreningarna har inte tillräckligt med frivilliga med rätt kompetens för
att nå ut till kommuninvånarna vilket medför att de har svårt att
rekrytera nya medlemmar .
Målet med Örkelljunga Träffas är att synliggöra allt vi har inom vår
kommungräns och det har vi lyckats bra med under de föregående åren
Dock måste vi fortsätta så att vi förstärker detta. Alla får vara med men
för vissa grupper i samhället är integration och samhörighet extra
viktigt. Därför kommer vi i år att synliggöra några projekt lite extra
mycket.
Föreningen IFALL {integration för alla), kommer åter igen att vara
med och bidra med den breda mat och språkkultur som finns i
kommunen. Människor från andra länder har svårt att synliggöra sig på
rätt sätt i en liten kommun och detta vill vi råda bot på. Även AME
(Arbetsmarknadsenheten) har tidigare varit med och kommer även att
finnas på plats 2021. Kan vi öka förståelsen och få företagarna att inse
vilken fantastisk resurs som finns här. Är detta en vinst för både
integrationen i Öa men även för näringslivet . En annan fantastisk
verksamhet i Öa är Hälsa med Hästkraft. Här har människor med
mentala handikapp en underbar möjlighet till natur och djurliv.
I spåren av pandemin ser vi att de äldre haft det väldigt jobbigt med
ensamhet och svåra symptom på sjukdom men, att få träffas igen
tillsammans med PRO och SPF på ÖT blir en av huvudattraktionerna.
Örkelljunga Träffas skall vara tillfället som skapar både väntade och
oväntade möten. Som skapar bryggor mellan föreningar, mellan
föreningar och företag och kommun, mellan medborgare och företag,
mellan befintliga medborgare och nya medborgare, mellan frivilliga
krafter och ekonomiskt starkare krafter, mellan offentlig verksamhet
och alla dessa krafter...
Örkelljunga Träffas är helt enkelt det optimala tillfället för integration
på riktigt!
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Ekonomi
För att kunna genomföra eventet på ett professionellt och givande sätt
för både medverkande och besökare har vi budgeterat eventet till
450' 000kr.
Föreningen Örkelljunga Näringsliv bidrar med 70' 000kr.
Vi inväntar beslut från Stiftelsen Gripen på en ansökan om 130' 000kr.
Vi önskar att Örkelljunga Kommun vill vara med och stötta detta event
även i år och ansöker därför om resterande summa om 250'000kr.
Beslutsunderlag
Ansökan om finansiering Örkelljunga Träffas 2021.pdf
____________
Expedieras till:
Ksau 2021-05-19
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KSAU § 169 KLK.2021.163

31

Initiativ av SD till KS-Asfaltera vid brandstationen
Skånes Fagerhult
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till
fastighetschef Mathias Svensson för yttrande senast inför
arbetsutskottets sammanträde 2021-09-15. Av yttrandet ska
framgå bl a kostnaden för asfalteringen och konsekvenserna med
eventuell hyreshöjning för Räddningstjänsten Skåne Nordväst.
Arbetsutskottet noterar att marken kan vara svår att asfaltera
eftersom den är sjönära och har sämre bärighet.
Bakgrund
Stefan Svensson, SD och Niclas Bengtsson, SD, har inlämnat följande
initiativ om räddningsstationen i Skånes Fagerhult:
Infarten samt parkeringsplatsen, som även används som övningsplats,
har under alla år endast varit grusbelagd, vilket nog får ses som ganska
ovanligt för en deltidsstation. Detta har medfört att det ofta är stora
hålor där som är väldigt störande att behöva köra i när man anländer till
stationen vid t.ex larm, framförallt när de är vattenfyllda av regn.
Som sagt så används även området för vissa övningar och en
hårdbelagd yta hade varit att föredra för att slippa att få materiel
onödigt nedsmutsat, samt att undvika att dra in mer smuts i lokalen än
nödvändigt, och det skulle då även vara lättare att hålla rent och snyggt
efter övning med t.ex motorsåg, klippning av bil m.m.
Vintertid, vid plogning borde det såklart också vara en fördel med
asfalterad yta för att slippa att gruset plogas upp på befintliga gräsytor,
som sedan får återställas.
En brunn finns på framsidan av brandstationen, det skulle vara önskvärt
att i anslutning till denna även fanns en avskiljare för föroreningar som
möjliggör att man kan tvätta brandfordonen på plats.
I budgeten har det tidigare varit avsatt 300.000:- för rivning av torn.
Detta är nu inte aktuellt (tack och lov). Dessa pengar kan då med fördel
istället användas för ovan nämnda åtgärd.
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Brandstationen är ju en kommunägd fastighet och bör hållas väl
iordning, så även tillhörande markytor.
Därför yrkar vi:
Att: Grusbelagda ytor snarast möjligt asfalteras, samt att om det är
möjligt ansluta en avskiljare i befintlig brunn, alternativt görs en ny
brunn på baksidan av byggnaden.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-07 - KS § 66
Initiativ KS Asfalt brandstation Skånes Fagerhult från
Sverigedemokraterna.pdf
____________
Expedieras till:
Mathias Svensson
Ksau 2021-09-15
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KSAU § 170 KFN.2021.3

800

Ekonomisk uppföljning 2021 - kultur- och
fritidsnämnden
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
med beaktande till handlingarna.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har uppmärksammats på ett prognostiserat
underskott på 150 000 kronor och fått information om anledning.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och
lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-12 - KFN §28
Ekonomisk uppföljning Örkelljunga kommun 2021-03 KFN.pdf
____________
Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
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KSAU § 171 KLK.2021.175

041

Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet NNV
Skåne
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
i Samordningsförbundet NNV Skåne.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2020
för Samordningsförbundet NNV Skåne.
Kommunfullmäktige noterar att Samordningsförbundet bör
utveckla målarbetet utifrån revisionens synpunkter där det bl a
framgår följande:
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet NNV
Skåne inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt då målformulering saknas.
Vi kan inte bedöma huruvida resultatet enligt årsredovisningen är
förenlig med de finansiella mål och verksamhetsmål som är
uppställda eftersom mål saknas.
Niclas Bengtsson (SD) deltar inte i beslutet p g a jäv.
Sammanfattning
Samordningsförbundet NNV Skåne har överlämnat Årsredovisning
2020 till Örkelljunga kommun.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse kommunerna och Region Skåne 2020
Samordningsförbundet NNV Skåne.pdf
Revisionsberättelse KPMG 2020 Samordningsförbundet NNV
Skåne.pdf
Signerad ÅR Samordningsförbundet NNV Skåne 2020.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 172 KLK.2021.180

104

Socialdemokraterna - Redovisning av kommunalt
partistöd
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera
Socialdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd och
granskningsredovisning, samt att överlämna ärendet till
kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutsunderlag
Redovisning av kommunalt partistöd_S.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KSAU § 173 KLK.2021.181

104

Sverigedemokraterna - Redovisning av kommunalt
partistöd
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera
Sverigedemokraternas redovisning av kommunalt partistöd och
granskningsredovisning, samt att överlämna ärendet till
kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutsunderlag
Redovisning av kommunalt partistöd_SD.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

