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KSAU § 214 KLK.2021.3

0

Eventuellt övriga ärenden
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att som extra ärenden
hantera KLK 2021.228 Yttrande till Näringsdepartementet över
regionalt stöd för näringslivsfrågor, KLK 2021.227 Skötsel av
kommunala tomter under sommaren 2021 genom externt företag
och KLK.2021.229 Erbjudande om att mottaga medel för
inrättande av Stiftelse från Tage och Edla Jönsson för bl a
utdelning av premier till skolelever
____________
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KSAU § 215 KLK.2021.8

Ekonomisk uppföljning 2021
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar efter yrkande från Gunnar Edvardsson
att meddela samhällsbyggnadsnämnden att VA-verksamheten
för 2021 ska efter kommande åtgärder redovisa en budget i balans.
Kommunstyrelsen förväntar sig av samhällsbyggnadsnämnden
en redogörelse av kommande och genomförda åtgärder inför
ekonomisk uppföljning i september 2021.
Kommunstyrelsen beslutar i övrigt att godkänna den ekonomiska
uppföljningen per maj 2021.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutar 2021-05-05 uppdra åt kultur- och
fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att redovisa åtgärder
för en budget i balans för 2021. Åtgärder där man t e x sänker
föreningsbidragen kan inte anses vara förenligt med uppdrag lämnat av
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar i övrigt att godkänna Ekonomisk
uppföljning per mars 2021 för kommunstyrelsens verksamhet,
Örkelljunga kommun samt redovisning om VA enligt rapport från
NSVA.
Arbetsutskottets behandling
Linus Åstradsson, Mikael Nordström, Richard Johnsson, Serkon
informerar i ärendet. Vid mötet deltar även t f förvaltningschef Göran
Sandberg, kultur- och fritidschef Caroline Arvill, socialchef Johan
Lindgren, utbildningschef Christian Lindgren samt ekonomichef Anna
Lindström.
VA-verksamheten visar ett prognostiserat underskott om 1.323.000
kronor.
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Yrkanden
Gunnar Edvardsson yrkar att kommunstyrelsen ska meddela
samhällsbyggnadsnämnden att VA-verksamheten för 2021 ska efter
kommande åtgärder redovisa en budget i balans. Kommunstyrelsen
förväntar sig av samhällsbyggnadsnämnden en redogörelse av
kommande och genomförda åtgärder inför ekonomisk uppföljning i
september2021.
Arbetsutskottet tillstyrker yrkandet
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-05 - KS § 67
Ekonomisk uppföljning 2021-05 KS.pdf
Ekonomisk uppföljning Örkelljunga kommun 2021-05.pdf
Bilaga 1 Ekonomisk rapport Örkelljunga 2104 inkl. prognos.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 216 KLK.2021.4

0

Information från ekonomichefen
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Anna Lindström till handlingarna.
Bakgrund
Ekonomichef Anna Lindström informerar om pågående ekonomiarbete
och fråga om att emottaga erbjudande från Tage och Edla Jönsson om
inrättande av Stiftelse för bl a utdelning av premier till skolelever.
__________
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KSAU § 217 KLK.2021.5

0

Information från kommunchefen
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Stefan Christensson till handlingarna.
Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om möte med
representanter från IP-Only i september. Vidare informeras om
yttrande till Näringsdepartementet om Regionalt stöd till näringslivet.
____________
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KSAU § 218 KLK.2020.469

041

Mål för verksamhetsåret 2021
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna
kommunchef Stefan Christenssons delredovisning av
förvaltningarnas uppföljning av Målen för verksamhetsåret 2021.
Bakgrund
Föreligger powerpointbilder med förslag till Mål för verksamhetsåret
2021.
Arbetsutskottet beslutar uppdra åt kommunchef Stefan Christensson att
delredovisa en uppföljning av Målen för verksamhetsåret 2021 vid
arbetsutskottets sammanträde 2021-06-09.
Stefan Christensson lämnar en utförlig redovisning av förvaltningarnas
uppföljning av målen, vilka närmare framgår av sammanställningen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-18 - KSAU § 262
Sammanställd redovisning per 2020-05-31 av mål utifrån Vision
2040.docx
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson
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KSAU § 219 KLK.2021.7

0

Information om Covid 19
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Stefan Christensson till handlingarna.
Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om en ny
snabbtestorganisation för covidtestning i Örkelljunga via företaget
Nobina och som kommer uppföras bakom Forum. Vidare informeras
om kontakter med Soljungahälsan.
___________
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KSAU § 220 KLK.2021.73

207

Mark- och miljöinventering inom kvarteret Ejdern i
Örkelljunga tätort
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar genomföra upphandling av
miljöteknisk undersökning i enlighet med och i den omfattning som
framgår av framtagen provtagningsplan och omfattande i första
hand kommunal mark.
Kommunstyrelsen beslutar att ge mark- och exploateringsingenjör
Mikael Strömbäck i uppdrag att träffa avtal om genomförandet av
undersökningen med den konsult som lämnat sådant anbud som
uppfyller kriterierna och är mest förmånligt för kommunen.
Kommunstyrelsen beslutar att för åtgärden avsätta tillgängligt
utrymme om 350 000 kronor. Utgiften ska påföras
exploateringsprojektet.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra åt mark- och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck att i samråd med Söderåsens
Miljöförbund göra en avstämning av eventuell miljöpåverkan inom
Ejdernområdet enligt genomförda mark- och miljöinventeringar. En
återrapportering ska ske senast 2021-04-21.
Information från mark- och exploateringsingenjör Mikael
Strömbäck
I enlighet med de uppdrag som lämnats genom beslut av
kommunstyrelsens arbetsutskott dels 2021-02-10 och dels 2021-04-21
har olika aktiviteter och åtgärder hittills utförts i ärendet.
Dialog har tagits upp med handläggare på Söderåsens miljöförbund om
hur de ser på föroreningssituationen och åtgärder som behöver utföras.
Det utföll i besked att ytterligare miljöteknisk utredning behöver
genomföras för att få nödvändig helhetsbild över situationen.
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Intern dialog har också inletts med fastighetsenheten som i sin tur har
fått i uppdraget att genomföra rivning av fabriksbyggnaden (Engens)
som finns inom Ejdern 6. Rivningsprojektet kommer också att omfatta
miljötekniska utredningar för befarade saneringsbehov i samband med
byggnaden.
Konsult med dokumenterad miljöteknisk kompetens har anlitats för att
ta fram provtagningsplan som avses användas som underlaget för att
upphandla den miljötekniska utredningen. Uppdraget har även
synkroniserats med den konsult som gör utredningen för
rivningsprojektet.
Provtagningsplan finns numera upprättad och har omgående
överlämnats till Söderåsens miljöförbund för eventuella synpunkter på
hur undersökningen bör ske. Området som avses att beröras innefattar
framför allt kommunens egna innehav, men även den tomtmark där
bygghandeln finns (Ejdern 8). Motsvarar samma område som omfattas
av det planprogram som är på väg att tas fram.
Konsulten har även fått i uppdrag att ta fram en kostnadsbedömning för
att genomföra en miljöteknisk undersökning enligt framtagen plan.
De har kommit fram till en kostnad om drygt 292 kkr. för
genomförandet. Kostnaderna för undersökningar som har
byggnadssamband (Engens) sker i det specifika projektet
Upphandling måste ske för lämnade av uppdraget som avser
miljöteknisk undersökning i området enligt framtagen plan. Kan
befaras att de anbud som lämnas in i en sådan process avviker något
emot den kostnadsbedömning som har tagits fram, Bedömningen är att
avvikelser kan ligga på cirka 15 % vilket skulle innebära ett spann på
cirka 250 – 340 kkr. och befarat mest i den högre beloppet av det
spannet.
Lämplig budget skulle i så fall ligga på 350 000 kronor exklusive de
undersökningar som behöver ske av byggnaden som ska rivas.
För att kunna bedöma kostnader för saneringar i området behöver
åtminstone den aktuella undersökningen genomföras. Omfattning, grad
och typ av föroreningar behöver klarläggas. Det kan följas av särskilda
åtgärdsförelägganden från miljötillsynen som kan innebära behov av
ytterligare fördjupade undersökningar. Budget för saneringar och
eventuellt ytterligare undersökningar kan därmed inte bedömas i detta
läge.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt mark- och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck att till arbetsutskottets
sammanträde 2021-06-16 presentera kostnader och åtgärder avseende
projektet mark- och miljöinventering för Ejdernområdet.
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Mikael Strömbäcks förslag till beslut
Genomföra upphandling av miljöteknisk undersökning i enlighet med
och i den omfattning som framgår av framtagen provtagningsplan.
Träffa avtal om genomförandet av undersökningen med den konsult
som har lämnat sådant anbud som uppfyller kriterierna och är mest
förmånligt för kommunen. För åtgärden avsätta tillgängligt utrymme
om 350 000 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Provtagningsplan
Karta över området
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 146
Protokoll 2021-02-10 - KSAU § 35
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 221 KLK.2020.454

261

Camping vid Hjälmsjön - Övertagande av anläggningar
och framtida upplåtelse
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att ett förslag till
köpekontrakt är överlämnat för påskrift till föreningen Hjelmsjö
Bangolf. Arbetsutskottet beslutar att inför kommunfullmäktiges
beslut åter behandla ärendet vid sammanträde 2021-08-18.
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 användningen blir påverkad eller förhindras.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-10
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.
Arbetsutskottet 2021-05-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att behandla ärendet 2021-0519 då svar föreligger från föreningens ställningstagande 2021-05-18 till
kommunens erbjudande.
Arbetsutskottet 2021-05-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt Mikael Strömbäck
1. att till arbetsutskottets sammanträde 2021-06-09 ta fram förslag till
köpekontrakt för kommunens förvärv av byggnader och anläggningar
från föreningen Hjelmsjö Bangolf om 950.000 kronor
2. att ta fram upphandlingsunderlag till arbetsutskottets sammanträde
den 18 augusti för utarrendering av campinganläggningen inför
kommande säsonger
3 att i samarbeta med kultur- och fritidsförvaltningen ta fram underlag
för att teckna arrendeavtal med Föreningen Hjälmsjö Bangolf om
bangolfanläggningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar slutligen att uppdra åt
fastighetschef Mathias Svensson att inspektera byggnader och
ledningar på bangolfanläggningen inför kommande budgetarbete.
Arbetsutskottet 2021-06-16
Mikael Strömbäck informerar arbetsutskottet om pågående kontakter
med föreningen.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-19 - KSAU § 198
____________
Expedieras till:
Ksau 2021-08-18
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KSAU § 222 KLK.2021.94

3

Motion från Moderaterna - Trygghetshöjande åtgärder i
centrum
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska
återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för kontakter
med Polismyndigheten om inrättande av paragraf 3 område i
Örkelljunga centrum enligt motionens förslag. I händelse av
positivt besked uppdras till samhällsbyggnadsnämnden att
inhämta underlag med olika ekonomiska alternativ för anlitande
av ordningsvakter. Alternativen med prisbild berör behovet,
ordningsvakternas arbetsmiljö, antalet ordningsvakter,
ordningsvakternas tjänstgöringstid per dygn m m. Yttrandet ska
lämnas av samhällsbyggnadsnämnden senast till arbetsutskottets
sammanträde 2021-09-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar dessutom remittera
arbetsutskottets och motionens förslag till socialnämnden för
bedömande av positiva och negativa effekter av förslaget.
Yttrandet ska lämnas av socialnämnden senast till arbetsutskottets
sammanträde 2021-09-15.
Bakgrund
Christian Larsson har för Moderaternas fullmäktigegrupp inlämnat
följande motion:
Trygghetshöjande åtgärder i centrum.
Att människor skall känna sig trygga i kommun är en självklarhet för
oss Moderater.
Situationen i Örkelljunga centrum är inte alltid just denna trygga plats.
Det finns en problematik kring parkbänkarna i centrum. Människor
som stör ordning och trygghet både genom konsumtion av alkohol och
är högljudda. Detta är obehagligt för många människor som rör sig i
området och är direkt dåliga förebilder för våra barn och unga samt
människor i utsatta grupper.
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Vi har en lokal ordningsstadga som reglerar alkoholförbud,
tiggeriförbud m m. Det är ett polisiärt problem att hantera men blir
sällan eller aldrig prioriterade. När nu polisen inte har resurser och kan
prioritera att stävja dessa problem så vill vi Moderater införa
trygghetsvärdar/ordningsvakter under ett antal timmar/dygn i veckan.
Detta skulle bidra till minskat problem och samtidigt öka den upplevda
tryggheten i centrum.
Vi Moderater vill därför följande:
Att Vi skyndsamt ansöker om Paragraf 3 område enligt Lag om
ordningsvakter i Örkelljunga centrum. Samt att vi anlitar
ordningsvakter efter behov för att stävja problemen och öka tryggheten
för våra medborgare.
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning 2021-04-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande inför arbetsutskottets
sammanträde 2021-06-16.
Beslut i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskottets
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet
till samhällsbyggnadsnämnden utan eget förslag till beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer inför nämndens sammanträde
att undersöka hur motionens förslag harmonierar i förhållande till
kommunens Lokala ordningsstadga, t e x vad gäller för paragraf 3
områden för alkoholhantering och ordningsvakters möjlighet till
agerande.
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Yttrande från t f samhällsbyggnadschef Göran Sandberg och
kommunjurist Jesper Bokefors
Föreligger yttrande enligt följande:
Sammanfattning
Det är möjligt för kommunen att anlita ordningsvakter, såsom genom
upphandling av ett vaktbolag. Kommunen kan begära en form av
förhandsbesked från Polisen gällande om ett visst område skulle kunna
bli aktuellt för förordnande av ordningsvakter, men ett formellt
förordnande kan endast göras genom ansökan avseende en enskild
ordningsvakt.
Ordningsvakter har vissa polisiära befogenheter. De har bland annat rätt
att avvisa, avlägsna och omhänderta personer som stör den allmänna
ordningen eller för att avstyra en straffbelagd handling.
Utredningens omfattning samt andra kommuners hantering
I motionens löptext omnämns såväl begreppet trygghetsvärdar som
ordningsvakter. Normalt sett har begreppen trygghetsvärdar och
ordningsvakter inte samma innebörd utan är olika yrkeskategorier med
skilda befogenheter. Trygghetsvärdar finns anställda av många
kommuner för att röra sig ute i samhället på platser och tider där det
behövs för att öka det allmännas närvaro och bidra till trygghet, de har
inga polisiära befogenheter. Ordningsvakter är en separat yrkeskategori
med särskilda befogenheter i lagstiftningen. Eftersom motionens attsats endast avser ordningsvakter kommer utredningen förhålla sig till
anlitandet av sådana.
I början av 2020 hade omkring 55 av landets kommuner patrullerande
ordningsvakter på offentliga platser. I Polisområde Nordvästra Skåne
dit Örkelljunga kommun tillhör finns godkännande om ordningsvakter i
stadsmiljö för ett antal platser i Helsingborg, för centrala Landskrona
samt för centrala Ängelholm.
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Rättsliga utgångspunkter för ordningsvakter i kommunal regi
Förutsättningarna för kommuner att ha ”kommunala ordningsvakter” är
inte helt tydliga. Lagstiftningen på området är över fyrtio år gammal
och inte anpassad för dagens samhälle. Den lagreglering som anges i
motionen som ”Paragraf 3 område”, är ett uttryck för 3 § lag
(1980:578) om ordningsvakter ”LOV”, vilket är en undantagsbestämmelse som när lagen skrevs inte var tänkt att tillämpas på så vis
att ge ordningsvakter befogenhet att agera inom relativt stora delar i
stadskärnorna. De senaste åren har dock Polisen valt att godkänna fler
ansökningar. Efter att lagstiftningen länge har kritiserats för att vara
omodern och svårtillämpad har frågan om en helt ny lagstiftning för
ordningsvakter utretts. Utredningen (SOU 2021:38) lämnades 21 maj
2021 till Regeringen med förslag på en kraftigt förändrad lagstiftning.
Det återstår att se om utredningens förslag kommer bli verklighet
framöver.
Ordningsvakter i kommunal regi innebär normalt att kommunen
upphandlar ett vaktbolag som sedan agerar inom avsett område, så
gjordes exempelvis i Ängelholms kommun under 2019. Genom
upphandlingen har kommunen möjlighet att ställa ett antal krav på hur
tjänsten ska utövas.
Det är Polisen som godkänner om en ordningsvakt ska få patrullera
inom ett visst område. Kommunen får inte själv formellt sett ansöka
om att polisen ska förordna ett givet område för patrullerande
ordningsvakter, i enlighet med 3 & 5 §§ LOV. Det är bara den enskilde
ordningsvakten som kan få ett förordnande, vilket är en fråga som
prövats av Kammarrätten i Göteborg i mål nr 4019–19, meddelat 202002-21. Med det sagt kan fortfarande en kommun ansöka för en enskild
ordningsvakts räkning eller ligga bakom en ansökan från en enskild
ordningsvakt.
Det ovan anförda har vållat vissa problem för kommunerna eftersom
det finns ett intresse av att veta om ett visst område kommer förordnas
för patrullering av ordningsvakt innan ett vaktbolag upphandlas. I
praktiken har det hanterats genom att kommuner ansökt hos Polisen om
en form av förhandsbesked kring ifall ett visst område kommer kunna
förordnas som ett område som får patrulleras av ordningsvakt. I vissa
fall har Polisen accepterat ansökan, i andra fall har Polisen inte godtagit
ansökan. Eftersom ett sådant förhandsavgörande inte är ett formellt
beslut så är Polisens besked på kommunens förfrågan inte möjligt att
överklaga.
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En ansökan om förhandsbesked eller sedermera om ett förordnande bör
innehålla det område för vilket ordningsvakt ska patrullera, vilka
dagar/tider det ska ske och skälen till att varför ordningsvakt inom
området är nödvändig. Området kan exempelvis avgränsas i
förhållande till de andra områden som uppställs genom kommunens
lokala ordningsföreskrifter gällande bland annat förbud mot
alkoholförtäring.
Ordningsvakters befogenheter
Ordningsvakter har vissa polisiära befogenheter. Ordningsvakter ska
medverka till att upprätthålla allmän ordning som ett komplement till
polisen. En ordningsvakt får avvisa eller avlägsna en person från ett
område om personen stör den allmänna ordningen eller för att avvärja
en straffbelagd handling. Skulle ett avvisande eller avlägsnande inte
vara tillräckligt får en ordningsvakt även omhänderta personen, den
omhändertagna ska då överlämnas till polis. Under vissa situationer får
en ordningsvakt använda våld. En ordningsvakt får bära utrustning
såsom batong och handfängsel. Vidare får en ordningsvakt under vissa
förutsättningar omhänderta en kraftigt berusad person samt beslagta
alkohol. En ordningsvakt har med sina befogenheter möjlighet att agera
för att kommunens lokala ordningsföreskrifter (den kommunala
ordningsstadgan) ska efterlevas.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utan eget förslag till yttrande
överlämna skrivelse från t f samhällsbyggnadschef Göran Sandberg och
kommunjurist Jesper Bokefors.
Paragrafen justeras 2021-06-08.
Arbetsutskottets behandling 2021-06-16
Yrkanden
Christian Larsson, Niclas Bengtsson, Thomas Bjertner och Gunnar
Edvardsson yrkar att ärendet ska återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för kontakter med Polismyndigheten om inrättande
av paragraf 3 område i Örkelljunga centrum enligt motionens förslag. I
händelse av positivt besked uppdras till samhällsbyggnadsnämnden att
inhämta underlag med olika ekonomiska alternativ för anlitande av
ordningsvakter. Alternativen med prisbild berör behovet,
ordningsvakternas arbetsmiljö, antalet ordningsvakter,
ordningsvakternas tjänstgöringstid per dygn m m.
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Yttrandet ska lämnas av samhällsbyggnadsnämnden senast till
arbetsutskottets sammanträde 2021-09-15.
Thomas Bjertner yrkar med instämmande av Gunnar Edvardsson att
utskottet ska remittera arbetsutskottets och motionens förslag till
socialnämnden för bedömande av positiva och negativa effekter av
förslaget. Yttrandet ska lämnas av socialnämnden senast till
arbetsutskottets sammanträde 2021-09-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandena.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 151
Motion från Moderaterna- Trygghetshöjande åtgärder i centrum.pdf
Protokoll 2021-06-07 - SBN § 59
Tjänsteskrivelse - Motion Moderaterna Trygghetshöjande åtgärder i
centrum.docx
____________
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämdens arbetsutskott 2021-08-09
Göran Sandberg
Jesper Bokefors
Socialnämnden
Ksau 2021-09-15
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KSAU § 223 KLK.2021.186

200

Motion från Centerpartiet - Inför ett Miljö- och
Byggnadspris
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen
till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande inför arbetsutskottets
sammanträde senast 2021-12-15.
Bakgrund
Martin Gustafsson har för Centerpartiet lämnat in följande motion:
I Örkelljunga kommun har det historiskt funnits ett antal priser och
utmärkelser, kopplat till byggnation, renoveringar, trädgårdar m m.
Dessa premieringar har varit en samverkan mellan ett antal nämnder
och förvaltningar. Kommunfullmäktige bestämde för något år sedan att
dessa skulle upphöra då det ej fungerade tillfredsställande.
Nu anser vi att det är dags att återigen införa en möjlighet för
samhällsbyggnadsnämnden att kunna premiera människor som gör det
lilla extra för och i vår kommun. T ex Nybyggda hus, renoveringar,
innovativa miljölösningar eller något annat som tillhör denna
förvaltning.
Att: Kommunfullmäktige beslutar att det införs ett Miljö- och
Byggnadspris.
Att: Kommunfullmäktige beslutar att ett nytt reglemente arbetas fram
där det tydligt framgår vad priset innebär, vilka regler som finns, vem
som kan få pris m m.
Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-31 - KF §50
Motion från Centerpartiet - Inför ett Miljö- och Byggnadspris.pdf
____________
Expedieras till: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-08-09
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KSAU § 224 KLK.2019.466

60

Besvarande av motion, SD - Öppna möjligheter för fler
barnomsorgsformer
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera att motionen
hanterats i utbildningsnämnden efter kommunfullmäktiges beslut
om att bifalla att utredningen genomförs.
Sammanfattning
Emily Haydari (SD) och Anneli Eskilandersson (SD) lämnar 2019-0919 in följande motion.
"Vi Sverigedemokraterna anser att det är självklart att "barnomsorg"
omfattar såväl föräldrarnas omsorg om barnet i det egna hemmet, som
förskola, familjedaghem, föräldrakooperativ, barnflicka eller andra
alternativa former. Det måste ges ekonomiska möjligheter för de
föräldrar som önskar, att själva ge de egna barnen omsorg och kunskap
medan de är små. Föräldrarna är de första lärarna i det livslånga
lärandet, och har ett mångårigt ansvar. Hemmet är ofta en plats för
lärande och har större pedagogisk roll för barnets fortsatta liv än
förskolan, och skapar fler varaktiga relationer.
Sverigedemokraterna menar att man borde se jämställdhet ur två
perspektiv. Att kvinnor och män har lika möjligheter i deltagande i
familjeliv, yrkesliv och samhällsuppgifter är en sak, men det ska inte
kollidera med rätten att personligen ge sitt barn den omsorg som passar
bäst för både föräldrar och barn. I ett jämställt samhälle respekterar
man varandras olikheter.
Ur ett psykologiskt perspektiv utvecklas inte barnets tal och
språkcentra fullt förrän barn är ca 3 år gamla, vilket innebär att de inte
har strategier för hur de ska hantera separationer från sin primära
anknytningspersoner, d.v.s sina föräldrar. Om barn utsätts för många
separationer, leder det till sämre mentaliseringsförmåga och otrygghet.
Mentalisering är förmågan att sortera, prioritera och strukturera tankar
och känslor hos sig själv och hos andra.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi
-Att Örkelljunga kommun skall utreda möjligheter till fler
barnomsorgsformer"
Kommunfullmäktige beslutar 2019-10-28 § 103 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar återsända motionen till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen efterfrågar att kommunfullmäktige
fattar ett beslut i motionens grundfråga, det vill säga om en utredning
ska göras eller inte.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för beredning av ärendet inför kommunfullmäktiges
ställningstagande.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 2019-10-28
Kommunfullmäktige beslutar 2019-10-28 § 103 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen 2019-12-05
Kommunstyrelsen beslutar återsända motionen till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen efterfrågar att kommunfullmäktige
fattar ett beslut i motionens grundfråga, det vill säga om en utredning
ska göras eller inte.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 2019-12-16
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för beredning av ärendet inför kommunfullmäktiges
ställningstagande.
Ärendets behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast 2020-06-17.
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Ärendets behandling i Utbildningsnämnden 2020-06-04
Utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
utbildningsnämndens yttrande i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Utbildningsnämnden beslutar att överlämna tjänsteskrivelsen till
kommunfullmäktige.
Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att snarast möjligen starta
pedagogisk omsorg (familjedaghem, i enlighet med 25 kapitlet 2
och 10 §§ skollagen) i Örkelljunga kommun.
Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-28 - KF §73
Motion, SD - Öppna möjligheter för fler barnomsorgsformer
Protokoll 2020-06-04 - UN § 59
Tjänsteskrivelse - Svar på motion från (SD) om alternativa
barnomsorgsformer, efter återremiss.docx
Tjänsteskrivelse - Utredning kring fler barnomsorgsformer.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 med kompletterande
handlingar UN 2021-05-06, § 42
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KSAU § 225 KLK.2021.96

170

RSNV Protokoll 2021
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att lägga tertialrapport 2021 för
Räddningstjänsten Skåne Nordväst till handlingarna liksom
revisorernas rapport.
Beslutsunderlag
Protokoll § 20 Tertial 1 2021.pdf
Tertial 1 RSNV 2021.pdf
Protokoll § 21 Målbild 2025.pdf
Målbild RSNV 2025.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen

27(30)

Sammanträdesprotokoll 2021-06-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 226 KLK.2021.228

142

Yttrande till Näringsdepartementet över regionalt stöd
för näringslivsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt
kommunstyrelsens ordförande att senast 2021-08-09 yttra sig i
ärende till Näringsdepartementet gällande Principer för att utse
Regionalstödskarta 2022-2027. Yttrandet överlämnas även till
kommunstyrelsen för information.
Beslutsunderlag
Remissmissiv Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för
perioden 20222027.pdf
PM Förslag till principer för att utse regionalstödskarta.pdf
Bilaga Riktlinjer för statligt regionalstöd.pdf
____________
Expedieras till:
Christian Larsson
Stefan Christensson
Jesper Bokefors
Kommunstyrelsen
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KSAU § 227 KLK.2021.227

221

Skötsel av kommunala tomter under sommaren 2021
genom externt företag
Arbetsutskottets enhälliga beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt
kommunledningskontoret att för skötsel och ogräsbekämpning av
kommunala tomter sommaren 2021 direktupphandla och anlita ett
externt företag. Före åtgärden genomförs kan kontakter tas med
Naturvårdsgruppen, Tomas Nilsson. Kostnaden beräknas till
300.000 kronor.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 300.000 kronor för utfört arbete
med skötsel och ogräsbekämpning av kommunala tomter under
sommaren 2021.
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson för handläggning
Jesper Bokefors
Tomas Nilsson, Naturvårdsgruppen
Göran Sandberg
Anna Lindström
Serkon
Mikael Strömbäck
Kommunstyrelsen

29(30)

Sammanträdesprotokoll 2021-06-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 228 KLK.2021.229

046

Erbjudande om att mottaga medel för inrättande av
Stiftelse från Tage och Edla Jönsson för bl a utdelning
av premier till skolelever
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar emottaga erbjudande från Tage och
Edla Jönsson om inrättande av Stiftelse för bl a utdelning av
premier till skolelever.
Bakgrund
Av förslaget till Stiftelse framgår bl a följande:
§ I. Stiftelsens ändamål
Stiftelsen skall tillgodose ett allmänt intresse av att uppmuntra
begåvade skolelever i Örkelljunga till goda studieresultat.
§ 2. Förvaltning
Förvaltningen är knuten till Örkelljunga kommun, Förvaltaren skall
tillse att stiftelsens egendom är förvarad på fullt betryggande sätt och
alla tillgångarna ger bästa möjliga avkastning, räntebärande papper, ej
aktier.
Vid varje kalenderårs slut avställes tio (10) procent av årets avkastning
till stiftelsen. Övrig avkastning nittio (90) procent användes till premier
till elev (elever) i årskurs nio (9) som har bra betyg i kärnämnen, som
matematik, kemi, fysik och engelska.
Förvaltningen är anknuten till Örkelljunga kommun. Om Örkelljunga
kommun avsäger sig förvaltningen eller om kommunen uppgår i någon
annan större kommun, så skall länsstyrelsen utse lämplig efterträdare
och medlen skall komma de skolor till godo som finns i Örkelljunga.
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Ekonomichef Anna Lindström informerar om administrativ kostnad
från Swedbank för förvaltning av stiftelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Edla och Tage Jönssons Stiftelse i Örkelljunga
Kommun.docx
Handling.pdf
DOC210527-20210527213046.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen

