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Tid och plats 2022-08-29 - Kommunhuset klockan 19.00 - 20.00 

Beslutande  

 Enligt till protokollet fogad närvarolista. 
 
Övriga deltagande 

 
Anders Svensson, nämndssekreterare (protokollförare) 
Kristina Leyden, systemkoordinator 
Peter Klässman, Hjelmsjöborg § 64 

Justering 
 

Justerare Andreas Johansson (C) och Veronika Kronnäs (MP) 
 

 
Plats och tid  

 
Digital signering, senast fredag 2022-09-02 klockan 10.00 

Justerade paragrafer §§ 64 - 68  

Underskrifter  

Ordförande  
................................................................. 
Magnus Håkansson 

Justerare  
................................................................. 
Andreas Johansson 
 
................................................................. 
Veronika Kronnäs 

  
ANSLAG 
Protokollet är justerat via elektronisk signering. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag på Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på 
www.orkelljunga.se. 
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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2022-08-29. 
 
Omröstningsresultat i ärende § 66. 

 
  Omröstningar 

Ordinarie ledamöter 
När- 
varo  

§ § § 

  Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Burchardt Sven, SD Nt  x     

Nilsson Per-Uno, M N  x     

Jansson Minette, S Nt x      

Brorsson Tommy N x      

Nennestam Kristofer, M Nt  x     

Johansson Andreas, C Nt x      

Bjertner Thomas, S N x      

Bengtsson Niclas, SD N  x     

Eskilandersson Anneli, SD N  x     

Larsson Christian, M N  x     

Bencsik Niklas S N x      

Engelbrekt Daniel, KD N x      

Bengtsson Michael, SD N  x     

Nirvén Mattias, M N  x     

Nilsson Tomas, C N x      

Josefsson Matti, SD N  x     

Silfvergren Arne, S N x      

Nilsson Henrik, M N  x     

Bengtsson May, SD N  x     

Håkansson Tommy, S N x      

Edvardsson Gunnar, KD N x      

Anderberg Lennart, SD N  x     

Rosbäck Theresa, M N  x     

Kronnäs Veronika, MP N x      

Rosenqvist Tommy, SD N  x     

Svensson Ingemar, S N x      

Rosenlöf Therese, C N x      

Gustafsson Sven, SD Nt  x     

Linderos Henrik, M N  x     

Unosson Christer, KD N x      

Stebner Tyrone, S N x      

Haydari Emily, SD N  x     

Jönsson Annika, M N  x     

Svensson Stefan, SD N  x     

Carlsson Patric, S N x      

Hammar Henrik, M N  x     

Håkansson Magnus, KD N x      

 
N = ordinarie ledamot        Nt = tjänstgörande ersättare      F = frånvarande/tom stol, ersättare saknas  
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §64   KLK.2022.246     
 

Företagsinformation från Hjelmsjöborg  
 

Information från företaget Hjelmsjöborg.  

 

Företaget bedriver verksamhet med festlokaler, konferens, bröllop och 

övernattningar i sina lokaler på Hjelmsjöborg. 

 

Fastigheten byggdes i början på 1900-talet, och användes som bostad 

för en familj som drev klädesfabrik i närheten.  

 

2017 förvärvades fastigheten av fyra syskon som driver nuvarande 

verksamhet.  

 

När företaget skulle öppna för arrangemang kom pandemin, vilket 

begränsade verksamheten under några år. Under sommaren 2022 har 

verksamheten kunnat bedrivas fullt ut. Under första halvåret 2022 har 

det hållits 15 bröllop och varit cirka 3 000 besökare. 

 

____________ 
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KF §65   KLK.2022.179     
 

Förslag till ägardirektiv, bolagsordning och 
aktieägaravtal för NÅRAB  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till 

aktieägaravtal. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-08-10 § 139. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget 

till aktieägaravtal, att godkänna förslaget till bolagsordning och 

ägardirektiv, samt att uppdra åt ägarombud att rösta för att dessa 

fastställs på nästkommande bolagsstämma. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-10 - KS § 139 

Skrivelse om styrdokument för Norra Åsbo Renhållnings AB.pdf 

Aktieägaravtal NÅRAB 2022 - slutligt förslag.pdf 
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  Utdragsbestyrkande 

 

Ägardirektiv NÅRAB 2022 - slutligt förslag.pdf 

Bolagsordning NÅRAB 2022 - slutligt förslag.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

NÅRAB 

Kommunens ägarombud och ersättare - Christian Larsson (M) 

respektive Gunnar Edvardsson (KD)
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KF §66   KLK.2022.192     
 

Nämndsorganisationen 2023-2026  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med 

motiveringen att konsekvenserna av en sammanslagning av 

nämnderna inte är tillräckligt beskrivna. 

 

 

Sammanfattning 

Ärende om eventuella förändringar av nämndsorganisationen inför 

mandatperioden 2023-2026 tas upp för politisk behandling. 

 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-08-10 § 138. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att det ska 

genomföras en sammanslagning av samhällsbyggnadsnämnden samt 

kultur- och fritidsnämnden. Beslutet tas efter omröstning med sex röster 

för yrkande om sammanslagning mot fem röster för att avslå yrkandet 

om sammanslagning. Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Arne 

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

Johansson (C) och Gunnar Edvardsson (KD). 

 

Förslag vid sammanträdet 

Arne Silfvergren (S) yrkar att förslaget om en sammanslagning av 

samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ska avslås. 

 

Christian Larsson (M) och Niclas Bengtsson (SD) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Tomas Nilsson (C) yrkar att ärendet återremitteras, med motiveringen 

att konsekvenserna av en sammanslagning av nämnderna inte är 

tillräckligt beskrivna. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet vid 

dagens sammanträde. Ordförande finner att kommunfullmäktige 

beslutar att återremittera ärendet. 

 

Omröstning begärs. 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 

Ja-röst för att återremittera ärendet. 

Nej-röst för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

 

Omröstningen utfaller med 17 ja-röster och 20 nej-röster. 

Kommunfullmäktige har därmed återremitterat ärendet i enlighet med 

kommunallagens regler om minoritetsåterremiss. 

 

Hur enskilda ledamöter och tjänstgörande ersättare har röstat framgår 

på närvaroförteckningen på sidan två. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-10 - KS § 138 

Protokoll 2022-06-15 - KSAU § 173  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen (för åtgärd)
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KF §67   KLK.2022.206     
 

Avsägelse från uppdrag som ordförande i revisionen  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avvakta med att göra fyllnadsval 

till kommande sammanträde. 

 

 

Sammanfattning 

I skrivelse daterad 2022-06-28 avsäger sig Håkan Wallin (SD) 

uppdraget som ordförande i revisionen. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från uppdrag som ordförande i revisionen  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-09-26 

Håkan Wallin (SD) 

Revisionen/KPMG 

Troman 

Lönespecialister (via Serkon)
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KF §68   KLK.2022.243  828  
 

Motion från (KD) - Ordna en mötesplats för 
motorintresserade ungdomar  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

 

 

Sammanfattning 

Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) har 2022-08-

17 lämnat in följande motion. 

 

"Ordna en mötesplats för motorintresserade ungdomar 

Vi ser ett stort antal motorintresserade ungdomar och vuxna i 

Örkelljunga kommun. I nuläget träffas man inne i centrum på 

parkeringar och områden som inte är framtagna för ändamålet. 

 

Kommunledningsförvaltningen angav i det yttrande daterat 2022-05-05 

som följde KDs motion "Erbjud motorintresserade ungdomar en plats 

att träffas på" att det fanns 118 registrerade a-traktorer i Örkelljunga. 

Därutöver färdas de motorintresserade ungdomarna på mopeder, i 

mopedbilar och i vanliga personbilar. En del av ungdomarna har inte 

egna fordon, utan färdas med kompisar. De motorintresserade 

ungdomarna är således en stor målgrupp i kommunen. Vidare 

förtydligades bland annat svårigheterna med att erbjuda en lokal för 

denna målgrupp. 

 

Kristdemokraterna ser fördelarna med att kunna tillhandahålla ett 

lättillgängligt motorområde för dessa ungedomar. Även vi ser 

svårigheterna som uppstår med att ta fram lokaler för ändamålet. Dock 

efterfrågar Kristdemokraterna en plats att vara på, alltså mark att vistas 

och umgås på med sina fordon, vi efterfrågar inte några lokaler i ett 

inledande skede. 

 

Det är dags att vi politiker uppmärksammar det faktum att alla inte är 

stöpta i samma form och att vi har olika intressen som bör tas till vara 

på i den mån det är möjligt. Att investera i våra ungdomars intressen 

idag, är en investering för framtiden. 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 

Därför vill Kristdemokraterna ge Kommunfullmäktige i uppdrag att: 

 

- Att ordna en mötesplats (mark) för våra motorintresserade ungdomar 

att vistas och umgås på tillsammans med sina fordon."  

 

Beslutsunderlag 

Motion från (KD) - Ordna en mötesplats för motorintresserade 

ungdomar  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 



Digitala Signaturer


		2022-08-31T09:20:11+0000
	MAGNUS HÅKANSSON 94961cadff1307a1eeef4b7e14930cc7415b40c6


		2022-08-31T11:43:56+0000
	ANDREAS JOHANSSON 77d864d905121bb40669dc41a9f53715697666f2


		2022-09-02T08:32:57+0000
	Anna Veronika Kronnäs 111ff49355e2dd377837591cd5e6e26c8d788466




