
 

 
Sammanträdesprotokoll 2022-08-10  
Kommunstyrelsen 

   

 

 

Tid och plats 2022-08-10 - Kommunhuset klockan 13.30 - 15.45 

Beslutande  

 Christian Larsson (M) - ordförande 
Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande 
Niclas Bengtsson (SD) - andre vice ordförande 
Thomas Bjertner (S) - ledamot 
Tommy Rosenqvist (SD) - tjänstgörande ersättare för Tommy Brorsson  
Martin Gustafsson (C) - ledamot 
Arne Silfvergren (S) - ledamot 
Per-Uno Nilsson (M) - ledamot 
Anneli Eskilandersson (SD) - ledamot 
Andreas Johansson (C) - tjänstgörande ersättare för Tomas Nilsson (C) 
Stefan Svensson (SD) - ledamot 
 

Övriga deltagande Ingemar Svensson (S), ersättare 
 
Ardiana Demjaha, kommundirektör 
Anders Svensson, nämndssekreterare (protokollförare) 
Anna Lindström, ekonomichef §§ 133-134 

Justering 
 

Justerare Gunnar Edvardsson (KD) 

 
Dag och tid  

 
Digital signering, senast 2022-08-15 klockan 09.00 

Justerade paragrafer §§ 131 - 142  

Underskrifter  
 

Ordförande  
................................................................. 
Christian Larsson 

Justerare  
................................................................. 
Gunnar Edvardsson 

  
ANSLAG 
Protokollet är justerat med elektronisk signering. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag på Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på 
www.orkelljunga.se. 
 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-08-10  

Datum för anslag 2022-08-15 
 

Datum för nedtagande  2022-09-07 
 

Förvaringsplats för  
protokoll 

 
Kommunkansliet 

  

 

 

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2022-08-10  
Kommunstyrelsen 

   

 

 

Innehållsförteckning 

KS § 131 Redovisning av delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens 

delegationsordning 

3 

KS § 132 Information från kommundirektören 4 

KS § 133 Ekonomisk uppföljning för 2022 5 - 6 

KS § 134 Återrapportering om kostnader för färdtjänst 7 

KS § 135 Initiativ från Kristdemokraterna ang krav på vaccination mot 

Covid-19 vid nyanställningar av vårdpersonal - nu fråga om 

uppföljning 

8 - 9 

KS § 136 Åtgärdsplan för socialnämndens ekonomi 2022 10 - 11 

KS § 137 Örkelljunga Risk och sårbarhetsanalys 2019 12 

KS § 138 Nämndsorganisationen 2023-2026 13 - 14 

KS § 139 Förslag till ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal för 

NÅRAB 

15 

KS § 140 Medborgarlöfte oktober 2022 - december 2022  16 

KS § 141 Markanvisning gällande fastigheterna Stenyxan 1-5 samt 

Gropen 1 -3 - MA Living & Partners AB 

17 - 18 

KS § 142 Informationsärenden 2022 19 

 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-08-10  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 131   KLK.2022.176     
 

Redovisning av delegationsbeslut enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Redovisning av delegationsbeslut som fattats av kommunstyrelsens 

ordförande 2022-07-13, i enlighet med A.1 i delegationsordningen om 

brådskande ordförandebeslut. Beslutet avser yttrande till 

Förvaltningsrätten avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen 

av kommunstyrelsens beslut 2022-06-01 § 111, om pris och principer 

rörande försäljning av tomtmark inom verksamhetsområde Skåneporten 

Nordöst. 

 

Beslutsunderlag 

Yttrande mål nr 6911-22 Örkelljunga kommun.pdf  

___________ 
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KS § 132   KLK.2022.12  0  
 

Information från kommundirektören  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kommundirektören lämnar information om följande. 

 

• Risk- och säkerhetsanalys 

• Kommundirektörens instruktioner 

• Ordningsvakter 

• Arbetsmiljödelegering 

• Kommunikationsstrategi 

• Riktlinjer sociala medier 

• Kommande tillfällig organisation för kultur- och 

fritidsförvaltningen, med en tillförordnad förvaltningschef 

• Krigsplacering av kommunens personal 

• Pågående arbete med Skåneporten och industriområdet i 

Fagerhult 

• Kommunens fordon 

• Kommunövergripande avtalsdatabas 

• Inköpsorganisation 

• Funktion som säkerhetsskyddschef 

 

___________ 
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KS § 133   KLK.2022.126     
 

Ekonomisk uppföljning för 2022  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska 

uppföljningen. 

 

Kommunstyrelsen noterar prognosen för socialnämnden, men 

noterar också att det redan finns ett uppdrag från 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-20 § 118 till 

kommundirektören om att redovisa åtgärdsförslag med anledning 

av utredningen om socialförvaltningens organisation.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att 

återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17 om 

det är möjligt att riva upp årsbokslutet för år 2021. 

 

 

Sammanfattning 

Ekonomisk uppföljning bestående av: 

• Uppföljning för kommunstyrelsens verksamhet per 2022-05-31 

• Uppföljning för kommunstyrelsen och samtliga nämnder per 

2022-05-31 

• Ekonomisk rapport från NSVA avseende VA i Örkelljunga 

kommun, per 2022-04-30 

 

För kommunstyrelsens verksamhet, inklusive kommunfastigheter, 

prognostiseras ett resultat i enlighet med budget. 

 

Sammanlagt för kommunstyrelsen och nämnderna prognostiseras ett 

resultat om -12,8 miljoner kronor för 2022. Överskott uppvisas för 

samhällsbyggnadsnämnden (+0,6 miljoner kronor) samt kultur- och 

fritidsnämnden (+0,1 miljoner kronor). Underskott uppvisas för 

socialnämnden (-13,5 miljoner kronor). Övriga nämnders prognos är i 

nivå med budget. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-06-15 § 162. 

Arbetsutskottet föreslå att kommunstyrelsen godkänner den 

ekonomiska uppföljningen. Vidare föreslås att kommunstyrelsen ska 

notera prognosen för socialnämnden, men också notera att det redan 
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finns ett uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-20 § 

118 till kommundirektören om att redovisa åtgärdsförslag med 

anledning av utredningen om socialförvaltningens organisation.   

 

Från socialnämnden finns en utökad presentation om socialnämndens 

ekonomiska prognos. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att kommunstyrelsen ger 

ekonomichefen i uppdrag att återrapportera till kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2022-08-17 om det är möjligt att riva upp årsbokslutet för 

år 2021. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. Vidare finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller tilläggsyrkandet från Gunnar Edvardsson (KD). 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-06-15 - KSAU § 162 

Ekonomisk uppföljning per 2022-05-31 för kommunstyrelsen.pdf 

Ekonomisk uppföljning per 2022-05-31 för Örkelljunga kommun.pdf 

Bilaga 1 - Ekonomisk rapport VA Örkelljunga per 2022-04-30.pdf 

Utökad presentation om socialnämndens ekonomiska prognos  

___________ 
 
Expedieras till: 

Controllers från Serkon (för kännedom) 

Ekonomichefen (för kännedom/åtgärd) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17 (avseende uppdraget till 

ekonomichefen)
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KS § 134   KLK.2022.180     
 

Återrapportering om kostnader för färdtjänst  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutar 2022-05-04 § 98 att en återrapportering ska 

lämnas om skälen till att det beräknas ske en kostnadsökning om 1,7 

miljoner kronor för färdtjänsten under 2022. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-06-15 § 163 redovisar 

ekonomichefen att nivån har reviderats till 800 000 kronor, varav 500 

000 kronor avser kostnadsökningar 2022 och 300 000 kronor är 

eftersläpning för 2021. 

 

På kommunstyrelsens sammanträde redovisar ekonomichefen att med 

utgångspunkt från den senaste fakturan, är bedömningen att 

kostnadsökningen kommer stiga från 500 000 kronor till 800 000 

kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-06-15 - KSAU § 163  

___________ 
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KS § 135   KLK.2021.363  44  
 

Initiativ från Kristdemokraterna ang krav på vaccination 
mot Covid-19 vid nyanställningar av vårdpersonal - nu 
fråga om uppföljning  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att kompetenskravet ska vara 

oförändrat fram tills kommande utvärdering i december 2022. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-02 § 16 att införa regler om 

kompetenskrav gällande vaccination mot covid-19 vid nyanställning i 

kommunal vård och omsorg. 

 

En del av beslutet är att det ska ses som en pandemirelaterad åtgärd och 

utvärderas genom att tas upp till behandling av kommunstyrelsen vid 

kommunstyrelsens sammanträden i juni respektive december årligen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-06-15 § 171. 

Efter omröstning med fyra röster mot en, föreslår arbetsutskottet att 

kompetenskravet ska vara oförändrat fram tills kommande utvärdering i 

december 2022. Niclas Bengtsson (SD) röstar för eget yrkande om att 

kompetenskravet ska upphöra. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Niclas Bengtsson (SD) yrkar att kompetenskravet ska upphöra. 

 

Anneli Eskilandersson (SD), Stefan Svensson (SD) och Tommy 

Rosenqvist (SD) instämmer i yrkandet från Niclas Bengtsson (SD). 

 

Gunnar Edvardsson (KD) yrkar avslag på yrkandet från Niclas 

Bengtsson (SD). Vidare yrkas att kompetenskravet ska vara oförändrat 

fram tills kommande utvärdering i december 2022. 

 

Thomas Bjertner (S) och Per-Uno Nilsson (M) instämmer i yrkandet 

från Gunnar Edvardsson (KD). 
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Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga yrkanden, och 

ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsens 

beslutar i enlighet med yrkandet från Gunnar Edvardsson (KD). 

 

Omröstning begärs. 

 

Ja-röst för yrkande från Gunnar Edvardsson (KD) 

Nej-röst för yrkandet från Niclas Bengtsson (SD) 

 

Omröstningen utfaller med sju ja-röster och fyra nej-röster. 

Kommunstyrelsen har därmed bifallit yrkandet från Gunnar Edvardsson 

(KD). 

 

Det antecknas att Gunnar Edvardsson (KD), Thomas Bjertner (S), 

Martin Gustafsson (C), Arne Silfvergren (S), Per-Uno Nilsson (M), 

Andreas Johansson (C) och Christian Larsson (M) röstar ja, samt att 

Niclas Bengtsson (SD), Tommy Rosenqvist (SD), Anneli 

Eskilandersson (SD) och Stefan Svensson (SD) röstar nej. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-06-15 - KSAU § 171 

Protokoll 2022-02-02 - KS § 16  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kansli- och HR-chef (för kännedom) 

Berörda chefer i socialförvaltningen (för kännedom) 
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KS § 136   SN.2022.161     
 

Åtgärdsplan för socialnämndens ekonomi 2022  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att 

undersöka om ett resurstilldelningssystem bör införas. Detta 

uppdrag ska ingå som en del i uppdraget från kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2022-04-20 § 118 till kommundirektören om att 

redovisa åtgärdsförslag med anledning av utredningen från 

Qualitarium om socialförvaltningens organisation. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt lägga informationen om 

socialnämndens beslut till handlingarna. 

 

Arne Silfvergren (S) och Thomas Bjertner (S) reserverar sig mot 

beslutet, med samma formulering som i reservationen från (S) och 

(MP) i socialnämnden 2022-06-07 § 85.  

 

"Revisorernas skrivelse med kritik mot socialnämnden vad gäller 

avsaknad av styrning mot uppsatta mål och att nå en budget i balans 

kräver omedelbara åtgärder 2022. Sex år med underskott kan och ska 

kritiseras på flera sätt. Vår uppfattning är att socialnämndens budget 

återigen är underfinansierad för 2022. Vi vill inte ha ytterligare ett år 

med underskott. Kommunfullmäktige i Örkelljunga är den instans som 

kan rätta till underskott på 5,5 miljoner räknat 31/3 2022. Ett underskott 

som befaras bli ännu större i årsredovisning för 2022. 

Kommunfullmäktige måste ta sitt ansvar och korrigera budget för 2022 

så att nämnden har möjlighet att hålla budget innevarande år. Inga 

andra åtgärder kan hämta in det underskott som nämnden visar och som 

sannolikt ökar under resten av året."  
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutar 2022-05-04 § 98 att uppdra åt 

socialnämnden att ta fram en åtgärdsplan för nämndens 

verksamhetsområde, med syfte att uppnå ett resultat i balans med 

budgeten per 2022-12-31. Återredovisningen ska göras i juni 2022. 

 

Kommunstyrelsens beslut fattas mot bakgrund av att den ekonomiska 

uppföljningen per 2022-03-31 finns en prognos om underskott med 5,5 

miljoner kronor för socialnämnden. 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-08-10  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämnden beslutar 2022-06-07 § 85 att godkänna åtgärdsplanen 

enligt förslaget från tillförordnad förvaltningschef (daterat 2022-05-31), 

att det ska göras konsekvensanalyser av alla besparingar och 

neddragningar, samt att föreslå kommunstyrelsen att det ska göras en 

utredning om resurstilldelningssystem. Reservationen finns från (S) och 

(MP) avseende yrkande som avslogs av majoriteten i socialnämnden. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-06-15 § 166. 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till 

kommundirektören att undersöka om ett resurstilldelningssystem bör 

införas. Detta uppdrag ska ingå som en del i uppdraget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-20 § 118. I övrigt föreslås att 

informationen om socialnämndens beslut ska läggas till handlingarna. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-06-15 reserverar sig Arne 

Silfvergren (S) till förmån för yrkande om att snarast tillskriver 

kommunfullmäktige och påtalar behovet om nya budgetförutsättningar 

under innevarande år så att kommunfullmäktige kan tillskjuta medel för 

en budget i balans i socialnämnden redan 2022. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Arne Silfvergren yrkar att kommunstyrelsen snarast tillskriver 

kommunfullmäktige och påtalar behovet om nya budgetförutsättningar 

under innevarande år så att kommunfullmäktige kan tillskjuta medel för 

en budget i balans i socialnämnden redan 2022.  

 

Christian Larsson (M) och Gunnar Edvardsson (KD) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot yrkandet från Arne 

Silfvergren (S). Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-06-15 - KSAU § 166 

Protokoll 2022-06-07 - SN § 85 

Tjänsteskrivelse om åtgärder utifrån prognostiserat budgetunderskott 

2022 för socialnämnden  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommundirektören (för åtgärd)
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KS § 137   KLK.2021.381 S  016  
 

Örkelljunga risk- och sårbarhetsanalys 2019  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anta risk- och sårbarhetsanalys för 

Örkelljunga kommun. 

 

 

Sammanfattning 

Det finns en framtagen risk- och sårbarhetsanalys för Örkelljunga 

kommun. Dokumentet arbetades ursprungligen fram 2019. 

 

Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om att 

anta risk- och sårbarhetsanalysen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-06-15 - KSAU § 172 

Tjänsteskrivelse om risk- och sårbarhetsanalys.pdf  

Örkelljunga kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2019 

___________ 
 
Expedieras till: 

Beredskapssamordnare (för kännedom)



 

Sammanträdesprotokoll 2022-08-10  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 138   KLK.2022.192     
 

Nämndsorganisationen 2023-2026  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att det 

ska genomföras en sammanslagning av samhällsbyggnadsnämnden 

samt kultur- och fritidsnämnden. 

 

Arne Silfvergren (S), Thomas Bjertner (S), Martin Gustafssons (C), 

Andreas Johansson (C) och Gunnar Edvardsson (KD) reserverar sig 

mot beslutet, till förmån för eget yrkande.  

 

 

Sammanfattning 

Ärende om eventuella förändringar av nämndsorganisationen inför 

mandatperioden 2023-2026 tas upp för politisk behandling. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-06-15 § 173. 

Christian Larsson (M) och Niclas Bengtsson (SD) att arbetsutskottet 

ska föreslå att det ska genomföras en sammanslagning av 

samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Arne 

Silfvergren (S), Tommy Brorsson och Gunnar Edvardsson (KD) yrkar 

avslag på Christian Larssons (M) yrkande. Arbetsutskottets majoritet 

biträder därmed ett avslag. Arbetsutskottets förslag till beslutet är att 

avslå förslaget om att genomföra en sammanslagning av nämnderna. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Christian Larsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 

kommunfullmäktige att det ska genomföras en sammanslagning av 

samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden 

 

Niclas Bengtsson (SD), Anneli Eskilandersson (SD) och Stefan 

Svensson (SD) instämmer i Christian Larssons (M) yrkande. 

 

Martin Gustafsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, som 

innebär att yrkandet om sammanslagning av nämnderna ska avslås. 

 

Arne Silfvergren (S), Thomas Bjertner (S), Gunnar Edvardsson (KD) 

och Andreas Johansson (C) instämmer i Martin Gustafssons (C) 

yrkande. 
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Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga förslag, och ställer 

dessa mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller 

yrkandet om att föreslå en sammanslagning. 

 

Omröstning begärs. 

 

Ja-röst för yrkandet från Christian Larsson (M) om sammanslagning. 

Nej-röst för yrkandet om avslag, tillika arbetsutskottets förslag. 

 

Omröstningen utfaller med sex ja-röster och fem nej-röster. 

Kommunstyrelsen har därmed bifallit yrkandet om att föreslå en 

sammanslagning. 

 

Det antecknas att Niclas Bengtsson (SD), Tommy Rosenqvist (SD), 

Per-Uno Nilsson (M), Anneli Eskilandersson (SD), Stefan Svensson 

(SD) och Christian Larsson (M) röstar ja, samt att Gunnar Edvardsson 

(KD), Thomas Bjertner (S), Martin Gustafsson (C), Arne Silfvergren 

(S) och Andreas Johansson (C) röstar nej. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-06-15 - KSAU § 173  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-08-29
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KS § 139   KLK.2022.179     
 

Förslag till ägardirektiv, bolagsordning och 
aktieägaravtal för NÅRAB  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

godkänna förslaget till aktieägaravtal. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

godkänna förslaget till bolagsordning och ägardirektiv, samt att 

uppdra åt ägarombud att rösta för att dessa fastställs på 

nästkommande bolagsstämma. 

 

 

Sammanfattning 

Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag (NÅRAB) ägs av kommunerna 

Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Klippan äger 50 procent, medan 

Perstorp och Örkelljunga äger vardera 25 procent av aktierna i bolaget.  

 

Det gällande konsortialavtalet mellan kommunerna löper ut 2022-12-31 

och kan inte förlängas. Med anledning av detta inleddes 2020 ett arbete 

med att ta fram ett nytt förslag till aktieägaravtal och att i samband med 

detta även se över bolagsordning och ägardirektiv så att dessa 

tillsammans utgör ändamålsenligt och tydligt underlag för styrning och 

strategisk inriktning av bolagets verksamhet.  

 

NÅRAB har överlämnat slutliga förslag till nya styrdokument 

(ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal) för bolaget till 

ägarkommunerna. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-06-15 - KSAU § 167 

Skrivelse om styrdokument för Norra Åsbo Renhållnings AB.pdf 

Aktieägaravtal NÅRAB 2022 - slutligt förslag.pdf 

Ägardirektiv NÅRAB 2022 - slutligt förslag.pdf 

Bolagsordning NÅRAB 2022 - slutligt förslag.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-08-29



 

Sammanträdesprotokoll 2022-08-10  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 140   KLK.2022.182  012  
 

Medborgarlöfte oktober 2022 - december 2022  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anta medborgarlöftet som avser 

perioden oktober-december 2022. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningens utredare har 2022-05-30 lämnat en 

tjänsteskrivelse avseende ett medborgarlöfte. I tjänsteskrivelsen lämnas 

följande beskrivning: "Brottsförebyggande rådet i Örkelljunga har 

under våren genomfört ett kartläggningsarbete gällande problematik 

kopplat till trafiksituationen i Örkelljunga. Anmälningsstatistik visar att 

fortkörningar samt ratt- och drograttfyllor är vanligt förekommande i 

kommunen. Det finns även ett behov av ökad information till barn och 

unga samt vårdnadshavare kring trafiksäkerhet och trafikregler. Utifrån 

det som framkommit i kartläggningen har samordnare för BRÅ i 

samverkan med polisen tagit fram ett förslag på medborgarlöfte för 

perioden oktober 2022 – december 2022. I medborgarlöftet presenteras 

följande aktiviteter:  

• Polisen och kommunen ska under oktober genomföra en 

trafikmånad med fokus på trafiksäkerhet riktat mot barn och 

unga. 

• Polisen ska vid minst 6 tillfällen under perioden genomföra 

hastighetskontroller i kommunen. 

• Polisen ska vid minst 6 tillfällen under perioden genomföra 

kontroll av nykterhet i trafiken." 

 

Utredarens förslag till beslut är att medborgarlöftet ska antas. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-06-15 - KSAU § 170 

Medborgarlöfte - oktober - december - utkast.pdf 

Tjänsteskrivelse Medborgarlöfte oktober 2022 - december 2022.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunledningsförvaltningens utredare (för åtgärd, inklusive 

vidarebefordran till övriga berörda)



 

Sammanträdesprotokoll 2022-08-10  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 141   KLK.2022.162  253  
 

Markanvisning gällande fastigheterna Stenyxan 1-5 
samt Gropen 1-3 - MA Living & Partners AB  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att teckna markanvisningsavtal med 

bolaget MA Living & Partners AB i enlighet med det framtagna 

underlaget. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-05-18 § 145 att 

godkänna att markanvisningsavtal tecknas med bolaget MA Living & 

Partners AB gällande fastigheterna Stenyxan 1-5 samt Gropen 2-3. 

Avtalet får ha en löptid om maximalt 12 månader. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott ger mark- och exploateringsingenjör i uppdrag att 

förhandla med bolaget och återkomma med underlag till avtal. 

 

I tjänsteskrivelse 2022-06-21 från mark- och exploateringsingenjören 

redovisas att förhandlingar har genomförts med MA Living & Partners 

AB. Bolaget har kompletterat sin begäran om att markanvisningen ska 

omfatta även Gropen 1 som inte togs upp i den ursprungliga 

framställan. Det har tagits fram ett förslag till markanvisningsavtal. 

Detta berör totalt åtta fastigheter som enligt bolagets avsikt bebyggas 

med två bostäder per fastighet och som då innebära att totalt 16 

bostäder etableras i området. Bolaget ges option till ytterligare åtta 

fastigheter som gäller förutsatt att markanvisningen fullföljs i enlighet 

med villkoren. Sammantaget skulle bolaget i sådant fall kunna etablera 

maximalt 32 bostäder i området. Avtalet gäller under 12 månader 

rörande markanvisning av de första åtta fastigheterna. Fullföljs 

markanvisningen enligt villkoren har bolaget option att ta 

förvärvsinitiativ för de sista fastigheterna med stöd av lämnad option. 

 

Mark- och exploateringsingenjören föreslår att kommunstyrelsen 

beslutar att sluta markanvisningsavtal med MA Living & Partners AB i 

enlighet med framställt underlag. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Bifallsyrkande lämnas från samtliga beslutande i kommunstyrelsen. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-08-10  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-18 - KSAU § 145 

Tjänsteskrivelse 2022-06-21 - Avtal 

Underlag om markanvisningsavtal - version till KS 2022-08-10.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Mark- och exploateringsingenjören (för åtgärd)



 

Sammanträdesprotokoll 2022-08-10  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 142   KLK.2022.22  0  
 

Informationsärenden 2022  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga nedanstående redovisning till 

handlingarna. 

 

 

Ärenden  Diarienummer 

Årsstämmoprotokoll NSVA 2022-05-13 KLK.2022.122 

Skrivelse från Junis om kommunrapport för 2022 SN.2022.155 

Örkelljungabostäder_Protokoll 4_20220524.justerat KLK.2022.150 

RSNV Tertialbokslut april 2022 KLK.2022.190 

Årsredovisning 2021 för VoB Syd AB SN.2022.165 

Medelpunkten 2021 rapport årsbokslut KLK.2022.117 

Medelpunkten Tertialrapport 1 2022 KLK.2022.117 

Revisionsberättelse_medelpunkten_2021 signerad KLK.2022.117 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 2022-05-24 

signerat 

KLK.2022.117 

Sammanträdesprotokoll NÅRAB 2022-06-03 KLK.2022.59 

Skrivelse från Bjuvs kommun om ekonomisk uppgörelse med anledning 

av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens Miljöförbund 

KLK.2022.200 

Expediering från Region Skåne om antagen regionplan för Skåne 2022-

2040 

KLK.2022.202 

Expediering från Region Skåne om sammanträdesplanering 2023 för 

regionfullmäktige 

KLK.2022.203 

Revisionens mötesanteckningar 2022-04-12 KLK.2022.207 

Revisionens mötesanteckningar 2022-05-11 KLK.2022.207 

Söderåsens Miljöförbund - protokoll 2022-06-21 KLK.2022.49 

Länsstyrelsen - Information om kommun- och andelstalsprocesserna 

inför 2023 

KLK.2022.228 

Information från Kommunassurans till Örkelljunga kommun i egenskap 

av aktieägare inkl. ägaravtal och ägardirektiv 

KLK.2022.229 

Inkommet brev från Skånetrafikens Serviceresor till Skånes kommuner KLK.2022.232 

Regionplan för Skåne 2022-2040.pdf KLK.2022.202 

 

___________ 
 
 



Digitala Signaturer


		2022-08-12T08:40:06+0000
	Christian Göran Larsson 1cbe7dbf9d72c0a1475dcab642a24a332e9919e2


		2022-08-14T14:53:34+0000
	GUNNAR EDVARDSSON 01a61228eab727c5d4bd95ecbd0b1f3c4626b364




