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KSAU § 161   KLK.2022.181     
 

Presentation om avfallsplan och projektplan  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag (NÅRAB) håller på att arbeta fram 

en ny avfallsplan för ägarkommunerna Klippan, Perstorp och 

Örkelljunga.  

 

Konsulten som handhar arbetet med den nya avfallsplanen lämnar en 

redovisning om arbetet och processen. Det informeras om syftet med 

avfallsplanen och vilka krav som finns på innehållet. Vidare redovisas 

om återvinning och att förebygga att avfall uppkommer.  

 

Styrgrupp för framtagandet av den nya avfallsplanen är NÅRAB:s 

ägarsamråd. Det finns även en projektgrupp. En workshop planeras i 

början av 2023. Utställningen av förslaget till avfallsplan planeras 

under sommaren 2023. Den nya avfallsplanen är tänkt att börja gälla 

2024-01-01. 

 

Dialog förs mellan konsulten och arbetsutskottet om Örkelljunga 

kommuns medverkan i den fortsatta processen. 

  

____________ 
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KSAU § 162   KLK.2022.126     
 

Ekonomisk uppföljning för 2022  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna den ekonomiska 

uppföljningen. 

 

Vidare föreslås att kommunstyrelsen ska notera prognosen för 

socialnämnden, men också notera 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.  

 

 

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. 

 

Beslutsunderlag 

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  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-08-10
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KSAU § 163   KLK.2022.180     
 

Återrapportering om kostnader för färdtjänst  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 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. 

 

Ekonomichefen redovisar att kostnadsnivån har reviderats till 800 000 

kronor, varav 500 000 kronor avser kostnadsökningar 2022 och 300 

000 kronor är eftersläpning för 2021. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-08-10
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KSAU § 164   KLK.2021.95  812  
 

Motion från Moderaterna - Framtidens sim- och 
motionsanläggning  
 

 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt fastighetschefen att 

utreda en simanläggning som är sammankopplad med Forum, för 

att skapa en aktivitets- och mötesplats.  

 

 

Sammanfattning 

Moderaterna genom Christian Larsson (M) har lämnat följande motion. 

 

"Framtidens sim- och motionsanläggning 

Vår nuvarande simhall har varit med oss länge och vi vill med denna 

motion ta steget mot en ny. Vi vill se en ny anläggning vid Forum som 

berikar området med en större sim- och motionsanläggning. En  

anläggning som lär människor att simma, en anläggning som bjuder in 

till motionssim, samtidigt en anläggning som inbjuder till rekreation. 

 

I detta projekt vill vi även att nuvarande fastighet som inrymmer 

dagens simhall är med i utredningen. 

 

Moderaterna vill därför följande: 

Att det utreds placering, utformning och behovet av en ny anläggning 

eller renovera den befintliga sim- och motionsanläggning på området 

vid forum och presenterar ett förslag med beräknad kostnad." 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-04-21 remitterat motionen 

till fastighetschefen för yttrande. 

 

Dialog och presentation på sammanträdet 

Fastighetschefen informerar om nuvarande anläggning och 

tankegångarna kring en ny anläggning. I presentationen redovisas olika 

scenarier för sim- och motionsanläggningar, inklusive möjliga 

placeringar. Fastighetschefen vill med presentationen visa på olika 

alternativ, och inhämta arbetsutskottets tankar innan en tjänsteskrivelse 

tas fram. 
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Förslag vid sammanträdet 

Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att arbetsutskottet ska uppdra åt 

fastighetschefen att utreda en simanläggning som är sammankopplad 

med Forum, för att skapa en aktivitets- och mötesplats.  

 

Tommy Brorsson, Niclas Bengtsson (SD) och Arne Silfvergren (S) 

instämmer i yrkandet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Moderaterna - Framtidens sim- och motionsanläggning.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Fastighetschefen (för åtgärd) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17
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KSAU § 165   KLK.2021.56  253  
 

Försäljning av mark inom verksamhetsområdet Nordöst 
Skåneporten  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera 

ärendet till kommunledningsförvaltningen, med uppdrag att det 

ska upprättas köpekontrakt i enlighet med det bud som lämnats av 

företaget. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutar 2022-06-01 § 111 att anta budet från 

Skåneporten Fastigheter AB. Vidare beslutar kommunstyrelsen att 

uppdra åt kommunledningsförvaltningen att förhandla fram och 

upprätta slutligt köpekontrakt, samt att återkomma med detta till 

kommunstyrelsen. 

 

Utkast till köpekontrakt presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott 

på sammanträdet. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Niclas Bengtsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till 

kommunledningsförvaltningen med uppdrag att det ska upprättas 

köpekontrakt i enlighet med det bud som lämnats av företaget. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns ett yrkande, och finner att 

arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet i enlighet med 

yrkandet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-06-01 - KS § 111  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunledningsförvaltningen (för åtgärd)
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KSAU § 166   SN.2022.161     
 

Åtgärdsplan för socialnämndens ekonomi 2022  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 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 föreslås att i övrigt lägga informationen om 

socialnämndens beslut till handlingarna. 

 

Arne Silfvergren (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande, på 

samma grunder som reservationen från (S) och (MP) vid 

socialnämnden 2022-06-07 § 85. 

 

 

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. 

 

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. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Christian Larsson (M), med instämmande av övriga, yrkar att 

arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att uppdra till 

kommundirektören att undersöka om ett resurstilldelningssystem bör 
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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. 

 

Arne Silfvergren (S) 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) yrkar avslag till Arne Silfvergrens (S) yrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns enighet om det utökade uppdraget 

till kommundirektören och att lägga information om socialnämndens 

beslut till handlingarna. 

 

Ordförande ställer yrkandet från Arne Silfvergren (S) mot avslag. 

Ordförande finner att arbetsutskottets avslår yrkandet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-06-07 - SN § 85 

Tjänsteskrivelse om åtgärder utifrån prognostiserat budgetunderskott 

2022 för socialnämnden  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-08-10
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KSAU § 167   KLK.2022.179     
 

Förslag till ägardirektiv, bolagsordning och 
aktieägaravtal för NÅRAB  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:  

 

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. Klippans kommun äger 50 procent 

och Perstorps och Örkelljungas kommun 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 

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: 

Kommunstyrelsen 2022-08-10
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KSAU § 168   KLK.2022.12  0  
 

Information från kommundirektören  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Information från kommundirektören, framför allt om följande: 

 

• Redovisning av genomförd undersökning om tillämpningen av 

kompetenskravet gällande vaccination mot covid-19 vid 

nyanställning i kommunal vård och omsorg. Undersökningen 

berör ärende § 171 

• Risk- och sårbarhetsanalys, samt tillsyn 

• Ordningsvakter 

• Kommundirektörens instruktioner 

• Organisationsfrågor och arbetsmiljödelegation 

 

____________ 
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KSAU § 169   SBN.2021.33  30  
 

Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning m.m.  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera 

ärendet till samhällsbyggnadsnämnden, med begäran att nämnden 

ska beskriva hur de kommer att beivra fall där föreskrifterna inte 

följs. 

 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till lokala 

föreskrifter för renhållning av gångbanor med mera.  

 

Gällande bestämmelser finns i lag (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt förordning 

(1998:929) om gaturenhållning och skyltning. Bestämmelserna innebär 

i huvudsak att kommunen ansvarar för underhållet på detaljplanelagt 

område avseende allmän plats där kommunen är huvudman medan de 

enskilda fastighetsinnehavarna ansvarar för underhållet inom de 

områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som har 

iordningställts och begagnas för allmän trafik. Lagstiftningen möjliggör 

för kommunen att genom beslut om lokala föreskrifter lägga över delar 

av kommunens ansvar inom området för allmän platsmark på enskilda 

fastighetsägare samt även i detalj beskriva vilka åtgärder som ska 

vidtas. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det finns anledning att 

anta lokala föreskrifter i enlighet med lagstiftningen som ett steg i att 

försöka klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunen och enskilda 

fastighetsinnehavare gällande bland annat snöröjning. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2022-05-09 § 49 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 

till nya lokala föreskrifter om gångbanerenhållning med mera. 

 

Förslag på sammanträdet 

Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden, med begäran att nämnden ska beskriva hur 

de kommer att beivra fall där föreskrifterna inte följs. 
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Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-09 - SBN § 49 

Tjänsteskrivelse lokala föreskrifter om gångbanerenhållning m.m 22-

04-19 

Kommentarer till SKRs underlag för lokala föreskrifter avseende 

gångbanerenhållning m.m. bilaga 2 , 22-04-19 

Förslag till lokala föreskrifter gångbanerenhållning m.m. för 

Örkelljunga kommun  bilaga 1, 22-04-19  

____________ 
 
Expedieras till: 

Samhällsbyggnadsnämnden (för åtgärd)
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KSAU § 170   KLK.2022.182  012  
 

Medborgarlöfte oktober 2022 - december 2022   
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 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 

Medborgarlöfte - oktober - december - utkast.pdf 

Tjänsteskrivelse Medborgarlöfte oktober 2022 - december 2022.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-08-10



 

Sammanträdesprotokoll 2022-06-15  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 171   KLK.2021.363  44  
 

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

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 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. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Niclas Bengtsson (SD) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå 

kommunstyrelsen att kompetenskravet ska upphöra. 

 

Gunnar Edvardson (KD) yrkar avslag på yrkandet från Niclas 

Bengtsson (SD), samt att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen 

att kompetenskravet ska vara oförändrat fram tills kommande 

utvärdering i december. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns motstridiga yrkanden. 

 

Niclas Bengtssons (SD) yrkande ställs mot avslag. Ordförande finner 

att arbetsutskottet beslutar att avslå Niclas Bengtssons (SD) yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

 

Ja-röst för Niclas Bengtssons (SD) yrkande 

Nej-röst för avslagsyrkandet 

 

Omröstningen utfaller med en ja-röst och fyra nej-röster. 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-06-15  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

Det antecknas att Niclas Bengtsson (SD) röstar ja, samt att Gunnar 

Edvardsson (KD), Arne Silfvergren (S), Tommy Brorsson och 

Christian Larsson (M) röstar nej. 

 

Ordförande finner att arbetsutskottet därmed föreslår kommunstyrelsen 

att kompetenskravet ska vara oförändrat fram tills kommande 

utvärdering i december. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-02-02 - KS § 16  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-08-10



 

Sammanträdesprotokoll 2022-06-15  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 172   KLK.2021.381 S  016  
 

Örkelljunga Risk och sårbarhetsanalys 2019  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslås beslutar att anta risk- och 

sårbarhetsanalys för Örkelljunga kommun. 

 

 

Sammanfattning 

Det finns en framtagen risk- och sårbarhetsanalys för Örkelljunga 

kommun. Dokumentet arbetades urspungligen fram 2019. 

 

Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om att 

anta risk- och sårbarhetsanalysen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om risk- och sårbarhetsanalys.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-08-10



 

Sammanträdesprotokoll 2022-06-15  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 173   KLK.2022.192     
 

Nämndsorganisationen 2023-2026  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att avslå förslaget om att 

genomföra en sammanslagning av samhällsbyggnadsnämnden 

samt kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

Sammanfattning 

Ärende om eventuella förändringar av nämndsorganisationen inför 

mandatperioden 2023-2026 tas upp för politisk diskussion. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Christian Larsson (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå att det 

genomföras en sammanslagning av samhällsbyggnadsnämnden samt 

kultur- och fritidsnämnden. Niclas Bengtsson (SD) instämmer i 

yrkandet. 

 

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

yrkar avslag på Christian Larssons (M) yrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga yrkanden, och 

ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att arbetsutskottet 

beslutar i enlighet med avslagsyrkandet. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-08-10 
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