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1. Inledning
Christian Larsson hälsade alla välkomna och presenterade politikerna i
Kommunstyrelsens arbetsutskott, deltagande tjänstemän och informerade om
att:
-

Den obemannade butiken är på gång. Bygglov är sökt, tiden för
att överklaga går ut under innevarande månad.

-

3Hus har en avsiktsförklaring för hela Ejdernområdet.

-

En centrumvisualisering genomförs i samarbete med Urban Lab
för att ta fram och utvärdera nya idéer om hur det går att utveckla
Örkelljunga centrum på ett positivt sätt.

-

Rivningen av Engen kommer att fördröjas med åtminstone ett år
på grund av att området inte är planlagt. Rivning kommer inte att
ske innan det står klart vad som ska anläggas på fastigheten.

-

Kommunen ser på möjligheterna att renovera Södergården,
Tallgården och Solgården, istället för att bygga nytt äldreboende.
Anledningen är den höga kostnaden för att bygga nytt.

-

Fastighetsbolaget Hamilton har köpt mark i området vid
Campingen i Örkelljunga för att bygga bostäder. Till att börja
med kommer de att bygga 22 lägenheter i 2 plan.

-

Mycket på gång på Skåneporten. Området utvecklas av
fastighetsutvecklare som har köpt mark för att utveckla området
med ett diversifierat utbud av företag och verksamheter.

-

Hälsoförskolan i Örkelljunga invigdes i augusti månad.
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2. Information av Kultur & Fritidschef Caroline Arvill.
-

Resurserna från biblioteket i Åsljunga som var resurssatt på
miniminivå har flyttats över till biblioteket i Skånes Fagerhult.

-

Sedan 2018 finns det en bouldervägg i Åsljunga

-

Ny digital plattform för event/evenemang kommer att göra det
möjligt för föreningar att själva lägga in/ändra/uppdatera
information om evenemang. Papperskatalogen kommer inte
längre att produceras. Detta kommer att minska kostnaderna för
att informera om evenemangen, vilket innebär att resurserna för
detta kan omfördelas till annan verksamhet inom Kultur &
Fritidsområdet.

-

2019 var det sista året som kommunen fick statliga
sommarlovsmedel för aktiviteter.

3. Information av tf Samhällsbyggnadschef Katja Berg:
-

Katja gick genom protokollet från förra årets byastämma och
informerade om vilka åtgärder som vidtagits.

-

Fråga från kommuninvånare om varför man inte gjort i ordning
skolgården på Von Reisers skola som man blivit lovad. Katja tar
med sig frågan och kollar upp vad som gäller.

-

Fråga om varför Pollarna på Landshövdingevägen ej är
åtgärdade. 2 st pollare är borta. Katja tar med sig frågan och
kollar upp statusen.

-

Höga hastigheter enligt invånare. Katja informerade om att
mätningar har genomförts som endast visat på hastigheter som
låg 5-10 km över tillåten hastighet. Många invånare känner inte
igen sig i detta och ifrågasatt om det verkligen stämmer. Katja tar
med sig frågan och kollar upp hur mätningen är genomförd.

4. Allmänna frågor
• Fråga från invånare om broschyr som skickats ut till hushållen.
Broschyren har skickats ut av Naturarenan. Det finns
entreprenörer som undersöker möjligheterna att bedriva hotell
och konferensverksamhet i området runt Hjälmsjön.
• Mycket frågor om cykelvägen längs banvallen. Vissa
efterfrågade asfaltering eller åtminstone ett utökat underhåll i
form av att hålor i beläggningen åtgärdas. Christian informerade
om att det totalt finns 1 mkr i budgeten för asfaltering under
kommande år och att asfaltering sker i enlighet med
prioriteringar till dess att pengarna är slut.
• Irritation från invånarna över nitiska parkeringsvakter som lappar
bilar som egentligen inte utgör ett trafikhinder. Christian
informerade om att det gått ut direktiv om att fokusera på
Örkelljunga tätort där det ofta parkerats på ett sätt som utgjort
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hinder för övrig trafik och fotgängare eller i övrigt varit störande
på något sätt.
• Kommunen har sålt Kaptensgården i Åsljunga.
• Christian informerade om artiklarna som varit i HD om
gymnasieskolan. Kostnaderna för att bedriva gymnasieutbildning
i Örkelljunga är mycket hög på grund av ett litet elevunderlag
och därmed även små klasser. Många väljer att gå på annan ort,
trots att utbildningen finns i Örkelljunga. I och med att
kostnaderna för den egna gymnasieskolan är hög, blir
kommunens kostnader även hög för de elever bosatta i
Örkelljunga som väljer att gå i skolan på annan ort. Detta
beroende på att Örkelljunga kommun är tvungen att betala ett
pris som motsvarar kostnaden per elev för den egna utbildningen
när en elev väljer att gå i skolan på annan ort. Om utbildningen
inte finns på den egna orten är det istället en riksprislista som
gäller när en elev går en utbildning på annan ort.
Gymnasieutbildningarna som bedrivs i Örkelljunga har ett
betydligt lägre pris enligt riksprislistan, än vad
självkostnaden/elev är i Örkelljunga. Detta innebär att
Örkelljunga kommun får betala ett pris som är mycket högre per
elev än vad mottagande kommun har i kostnad för att bedriva
utbildningen. Inga beslut är tagna om Gymnasieskolans framtid i
Örkelljunga, men i likhet med all övrig verksamhet följs
kostnadsutvecklingen och alternativen utvärderas.
• Christian informerade om kommunens ekonomi. Generellt sett
har kommunen en god ekonomi. En budget i balans har lagts
utan några besparingskrav från något parti. Det har funnits medel
för satsningar, men givetvis måste även Örkelljunga kommun
göra prioriteringar i fördelningen av resurser. Det går inte att
satsa på allt.
• Fråga om hur det ser ut med befolkningstillväxten. För
närvarande ligger kommunen och pendlar lite upp och ner runt
10300 invånare. Christian informerade om att den nya
befolkningsprognosen pekar på att kommunen kan ha närmare
11000 invånare i slutet av detta årtiondet, under förutsättning att
fastighetsbolagen som är aktiva i kommunen fortsätter att bygga
enligt planerna som de har aviserat. Det är framförallt
bostadsbyggandet som ligger till grund för befolkningstillväxt.
Det finns även en alternativ befolkningsprognos från SKL som
pekar mot andra hållet, d.v.s. att invånarantalet i Örkelljunga
kommun kommer att minska under de närmast 10 åren.
• Önskemål om en bussförbindelse som innebär att man slipper
byta buss i Örkelljunga för att åka från Åsljunga till Helsingborg.
Katja informerade om att Skånetrafiken kommer att ta med detta
som ett krav i kommande upphandling när nuvarande avtal löper
ut.
Anteckningar/Stefan Christensson

