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KF §8 KLK.2019.457

293

Initiativ, Allians i Örkelljunga - Från ord till handling Helhetsgrepp vad gäller särskilt boende - renovering av
Södergården m m
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med kommunchef
Stefan Christenssons och fastighetschef Mathias Svenssons förslag
till renovering av Södergården bevilja 85 mnkr enligt kommunens
fastighetsinvesteringsplan fördelat på 30 mnkr 2021 och 55 mnkr
2022.
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ett anslag på 30 mnkr för
ombyggnad och ny länkbyggnad till ett funktionellt och modernt
särskilt boende av Södergården fördelat på 5 mnkr 2022 och
25 mnkr 2023.
Mot beslutet reserverar sig den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, d v s Niklas Bencsik, Thomas Bjertner, Gunilla Danielsson,
Arne Silfvergren, Tyrone Stebner, Ingmar Svensson, Leif Svensson och
Patric Carlsson. Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen reserverar
sig skriftlig enligt följande:
Socialdemokraterna i Örkelljunga reserverar sig mot beslutet att
renovera Södergården istället för att bygga ett nytt äldreboende. Vi
menar att det inte kommer att bli lika bra som att bygga nytt vilket
utlovats.
Vidare anser vi också att man omöjligt kan ta beslut om en så stor
investering med så undermåliga handlingar. Så gott som alla frågor
lämnas obesvarade. Det finns uppenbart ett faktaunderlag men det får
inte kommunfullmäktiges ledamöter ta del av. Då måste man fråga sig
varför man väljer att göra så? Det är både nonchalant och det skadar
förtroendet för demokratin. Vi förväntas tro på utsagor från
kommunstyrelsens ordförande utan att kunna granska vad som sägs.
Det går inte att ta kloka beslut på sådana grunder
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Bakgrund
Christian Larsson, Gunnar Edvardsson och Martin Gustafsson har
inlämnat följande initiativ till kommunstyrelsen:
Från Ord till handling
Ska vi bygga nytt särskilt boende i egen regi, låta en privat aktör
bygga och hyra ut till kommunen eller göra en ombyggnation av
Södergården? Turerna har varit många!
Allians i Örkelljunga vill nu gå från ord till handling i frågan.
Vi måste ta ett helhetsgrepp då det utöver ett särskilt boende även får
konsekvenser för andra verksamheter och framtida investeringar.
Genom åren har stora investeringar i form av tillbyggnad och
renoveringar skett i våra särskilda boenden. Södergården har därför ett
betydande värde som det är idag. Vi har idag en stängd avdelning på
Södergården vilket innebär att vi har en överkapacitet kring platser.
Tallgården kan byggas ut och Solgården står outnyttjad idag. Vi skall
ha god hushållning med våra skattemedel och vi vill därför se en
ombyggnation av Södergården i första hand.
Allians i Örkelljunga vill därför att kommunstyrelsen beslutar enligt
nedan:
Att: Uppdra åt fastighetsenheten att förbereda och upphandla för
ombyggnation av Södergården till ett modernt och funktionellt särskilt
boende.
Att: Uppdra åt fastighetsenheten att planera för utveckling av
Solgården i Skånes Fagerhult samt Tallgården i Örkelljunga.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt fastighetsenheten att förbereda
och upphandla för ombyggnation av Södergården till ett modernt och
funktionellt särskilt boende.
Kommunfullmäktige beslutar även uppdra åt fastighetsenheten att
planera för utveckling av Solgården i Skånes Fagerhult samt Tallgården
i Örkelljunga.
Kommunfullmäktige beslutar att kvalitetssäkrad ombyggnad ska bli
likvärdig en nybyggnation.
Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden skall vare ekonomiskt
försvarbar jämfört med en nybyggnation.
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Kommunfullmäktige beslutar slutligen att före avtalet signeras ska
kommunfullmäktige godkänna avtalsförslaget.
Fastighetschefens angivna förutsättningar
I tidigare genomlysningar av Södergården har det kommit fram att det
finns ett stort renoveringsbehov och nödvändigt teknikskifte. Denna
renovering har bedömts till 85,5 mnkr och har varit med i kommunens
10 års plan. Detta är ett behov som är nödvändigt för att vi ska kunna
fortsätta att använda dessa lokaler för verksamhet i kommunen.
Svar från fastighetschefen
Punkt nummer ett:
Upphandling för ombyggnad är klar och samverkansentreprenör för
utredningsskedet är tillsatt. Detta ger oss möjlighet att teckna avtal för
ett genomförande till ett modernt och funktionellt särskilt boende med
byggstart efter sommaren 2021.
Punkt nummer två:
Genomlysning pågår och Tallgården kommer vara en del i att hantera
verksamheter och boenderum.
Solgården har ett stort behov av renovering för att användas till ett
särskilt boende och är komplext att starta upp för verksamheten, därav
ser vi inte att det kan vara aktuellt för evakuering. Översyn om att flytta
ut produktionskök och hemtjänst pågår.
Punkt nummer tre:
Målet är att genom denna ombyggnad göra Södergården till
ett trivsamt, funktionellt och modernt vårdboende med ca 70
lägenheter. Standarden ska efter ombyggnaden komma så nära
nybyggnadsstandard som möjligt men till en betydligt lägre kostnad
jämfört med nyproduktion.
I Hus B ska en tydligt markerad huvudentré välkomna besökare och
personal. Förutom befintligt kök och matsal samlas här de
gemensamma administrativa delarna och behandlingsrum vilket gör
dem lätt tillgängliga för både personal och besökare. Här finns också
gemensamma personalutrymmen som personalrum, omklädning m m.
Varje avdelning ska vara avskiljbar ifrån övriga avdelningar och
innehålla alla nödvändiga funktioner såsom skölj, tvätt och
personalutrymmen såsom dokumentationsrum, pwc m m.
Boenderummen ska vara ljusa och trivsamma samt bra utformade ur ett
arbetsmiljöperspektiv då de är både någons hem och någon annans
arbetsplats. På avdelningen finns förutom boenderummen
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gemensamma funktioner som kök/matrum och ett avskilt allrum för
umgänge/tv-tittande.
För att skapa de förutsättningarna så kommer en ny länkbyggnad
behöva skapas mellan byggnad A och D.

Punkt nummer fyra:
Renovera och bygga om till ett modernt särskilt boende ses som
ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Projektomfattningen blir
betydligt lägre än en nyproduktion samtidigt omfattas den
renoveringsskuld som Södergården har.
Ekonomiska konsekvenser
För att genomföra detta ombyggnadsprojekt behöver vi tillskjuta 30
mnkr i investeringsbudgeten. Samt tidigarelägga investeringsbudget på
85,5 mnkr enligt investeringsplan:
2023: 40 mnkr
2024: 45,5 mnkr
Kommunens totala investering för ett genomförande till ett funktionellt
särskilt boende i samband med renovering beräknas till 115 mnkr
fördelat per år:
2021: 30 mnkr
2022: 60 mnkr
2023: 25 mnkr
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med kommunchef Stefan
Christenssons och fastighetschef Mathias Svenssons förslag till
renovering av Södergården bevilja 85 mnkr enligt kommunens
fastighetsinvesteringsplan fördelat på 30 mnkr 2021 och 55 mnkr 2022.
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ett anslag på 30 mnkr för
ombyggnad och ny länkbyggnad till ett funktionellt och modernt
särskilt boende av Södergården fördelat på 5 mnkr 2022 och
25 mnkr 2023.
Kommunfullmäktiges behandling
Fastighetschef Mathias Svensson lämnar utförlig information i ärendet .

Kommunfullmäktiges överläggning
Yrkande 1
Vid kommunfullmäktiges överläggning yrkar Patric Carlsson, S, att
ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen eftersom det inte finns
tillräckligt underlag för ett ställningstagande.
Proposition 1
Ordföranden ställer proposition, dels på frågan om ärendet ska
återremitteras, dels avgöras vid dagens sammanträde och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt det sistnämnda förslaget.
Omröstning 1
Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
Genomförd omröstning utfaller med 28 röster för ja och 9 röster för
nej. Omröstningen framgår närmare av till protokollet fogad
närvaroförteckning.
Kommunfullmäktige har således beslutat att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
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Yrkanden 2
Vid kommunfullmäktiges fortsatta hantering av ärendet yrkar Gunnar
Edvardsson, KD, Christian Larsson, M, Annika Jönsson, M, Christer
Unosson, KD, Niclas Bengtsson, SD, och Martin Gustafsson, C, bifall
till kommunstyrelsen förslag om renovering av Södergården enligt
kommunchefens och fastighetschefens förslag.
Leif Svensson, S, Patric Carlsson, S, Thomas Bjertner, S, och Gunilla
Danielsson, S, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Vid ärendet behandling yttrar sig även Stefan Svensson, SD, Theresa
Rosbäck, M, Mikael Eskilandersson, SD, och Niclas Bencsik, S.
Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena och förklarar att kommunfullmäktige bifallit
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning 2
Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej röst för Leif Svenssons, S, avslagsyrkande på kommunstyrelsens
förslag.
Genomförd omröstning utfaller med 28 röster för ja, 8 röster för nej
och 1 röst för avstår. Omröstningen framgår närmare av till protokollet
fogad närvaroförteckning.
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Mot beslutet reserverar sig den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, d v s Niklas Bencsik, Thomas Bjertner, Gunilla Danielsson,
Arne Silfvergren, Tyrone Stebner, Ingmar Svensson, Leif Svensson och
Patric Carlsson. Skriftlig reservation inlämnas.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-03 - KS § 26
Initiativ, Allians i Örkelljunga - Från ord till handling - Helhetsgrepp
vad gäller särskilt boende
Tjänsteskrivelse Ombyggnad Södergården.docx
Protokoll 2019-10-28 - KF §100
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson
Mathias Svensson
Anna Lindström
Serkon
Ledningsgruppen
Nämnderna
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KF §9 KLK.2019.342

293

Besvarande av motion, S - Det nya äldreboendet på
Lycksta äng
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som yttrande över motionen
översända fastighetschef Mathias Svenssons yttrande.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Mot beslutet reserverar sig den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, d v s Niklas Bencsik, Thomas Bjertner, Gunilla Danielsson,
Arne Silfvergren, Tyrone Stebner, Ingmar Svensson, Leif Svensson och
Patric Carlsson.
Bakgrund
Thomas Bjertner har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen
inlämnat följande motion:
Efter många turer fram och tillbaka är ännu inget slutgiltigt beslut fattat
om det framtida äldreboendet på Lycksta äng.
Det föreligger bland annat förslag på att privata aktörer skall bygga
och förvalta det nya äldreboendet. Kommunen ska därefter hyra
anläggningen. Det finns vissa som inbillar sig att det skulle bli billigare
än om kommunen själv svarar för detta.
Oss veterligt finns det ingen privat aktör som vill bedriva den här typen
av verksamhet utan att tjäna pengar.
En privat aktör kommer i grova drag att ha samma kostnader som
kommunen och vill naturligtvis därutöver göra en så stor vinst som
möjligt.
Det är synnerligen naivt att tro att en sådan lösning skulle bli billigare.
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Kommunen har idag en väl fungerande organisation och kompetens att
sköta sina nuvarande äldreboenden. Avveckla inte detta! De kommer
med största sannolikhet att alldeles utmärkt sköta även ett nytt
äldreboende.
Kommunen har ett stort antal miljoner, vilka vi tidigare haft hjälp av
för att få kommunens ekonomi att gå ihop och därmed sluppit att höja
skatten. Nu är inte detta tillåtet längre, men pengarna får användas för
investeringar.
Hänvisande till ovanstående yrkar vi:
-Att Örkelljunga kommun, i enlighet med LOU, omgående påbörjar
upphandling avseende ett nytt äldreboende på Lycksta äng.
-Att fastigheten skall ägas och förvaltas av kommunen.
-Att verksamheten i äldreboendet skall bedrivas i kommunal regi.
Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-08-21 beslutat att åter
behandla ärendet vid sammanträde 2019-09-11.
Yttrande från fastighetschefen
Då utredning har gjorts på nybyggnation och ekonomiska konsekvenser
som har framförts under 2019 anser vi att förutsättningarna är kända
om uppdrag att bygga nytt äldreboende. Omfattningen var ett 80
boende i två plan med ett produktionskök.
Utdrag av två olika byggnads alternativ på Lycksta äng
Se nedan
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Då motionen och Kommunfullmäktiges beslut enbart skiljer sig på
delen nybyggnation eller ombyggnad anser vi att denna fråga hanteras i
beslutspunkt tidigare (att kostnaden skall vara ekonomiskt försvarbar
jämfört med en nybyggnation)
Ekonomiska konsekvenser
Kommunens investering för ett nytt särskilt boende har beräknats till
160-180 mnkr. I dessa beräkningar har bland annat inte tagits med nya
krav (2021), kyla och solceller.
Den totala investeringen som omfattar mark-, byggherre- och
entreprenadkostnader för ett särskilt boende bedöms till 180 mnkr.
Det som återstår för kommunen är att hantera befintliga byggnader på
Södergården för att få med helheten av de ekonomiska konsekvenserna.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att som yttrande över motionen
översända fastighetschef Mathias Svenssons yttrande.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Kommunfullmäktiges överläggning
Yrkanden
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Leif Svensson, S, Patric Carlsson, S, Thomas Bjertner, S, och Gunilla
Danielsson, yrkar bifall till motionen.
Christian Larsson, M och Niclas Bengtsson, SD, yrkar avslag på
motionen enligt kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena, varefter kommunfullmäktige beslutar avslå
motionen enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed avslå motionen enligt
kommunstyrelsens förslag.
Mot beslutet reserverar sig den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, d v s Niklas Bencsik, Thomas Bjertner, Gunilla Danielsson,
Arne Silfvergren, Tyrone Stebner, Ingmar Svensson, Leif Svensson och
Patric Carlsson.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-03 - KS § 27
Motion, S - Det nya äldreboendet på Lycksta äng
Tjänsteskrivelse Det nya äldreboendet på Lycksta äng (004).docx
____________
Expedieras till:
Thomas Bjertner
Mathias Svensson
Ledningsgruppen
Nämderna
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KF §10 SBN.2019.8

Besvarande av motion från KD - Inför 40 km/tim
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
samhällsbyggnadsnämndens yttranden i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Christer Unosson, KD, reserverar sig mot beslutet till förmån för
Gunnar Edvardssons, KD, yrkande om bifall till motionen och att
anslag till uppdrag om att utreda möjligheten till ” att 40 km/tim skall
införas i bostadsområden som kan avgränsas på lämpligt sätt ” tas upp i
budgetberedningen inför budget 2022.
Bakgrund
Magnus Håkansson (KD) har inlämnat motion med yrkande att 40
km/tim skall införas i Örkelljunga centrum och bostadsområden som
kan avgränsas på lämpligt sätt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande till arbetsutskottet 2019-09-11.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att remittera motionen till
samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande till SBN 2019-08-26.
Samhällsbyggnadsnämnden har därefter beslutat att motionen
återremitteras till förvaltningen i avvaktan på resultat av pågående
KLK-utredning om utvecklingsriktlinjer för Örkelljunga centrum.

16(40)

Sammanträdesprotokoll 2021-03-29
Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därefter kommunfullmäktige att
som svar på motionen notera under de senaste åren utförda
trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder inom Örkelljunga tätort enligt bl a
följande:
·
·
·
·
·
·
·

Kungsvägen/Åke Totts väg, hastighetssänkande åtgärder och
utformning som stadsgata med trottoar
Storgatan, hastighetssänkande åtgärder
Bangatan, hastighetssänkande åtgärder
David Anders gata, hastighetssänkande åtgärder
Skolvägen, hastighetsdämpande åtgärder vid övergångsställen
Inom tätorterna pågående åtgärder med inventering och
undersökning av platser för hastighetsdämpande åtgärder.
I kommande budget upptagna anslag för smarta farthinder.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
med hänsyn till genomförda och pågående åtgärder avslå motionens
förslag att 40 km/tim skall införas i Örkelljunga centrum.
Arbetsutskottets återremissbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för beaktande av förslaget i motionen som
anger att 40 km/tim skall införas i bostadsområden som kan avgränsas
på lämpligt sätt. Svar önskas senast till arbetsutskottets sammanträde
2021-03-10.
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som yttrande över motionen
framföra att nämnden ställer sig positiv till ett uppdrag om att utreda
möjligheten till ”att 40 km/tim skall införas i bostadsområden som kan
avgränsas på lämpligt sätt”. Om motionen bifalles finns inte anslag till
utredningen inom samhällsbyggnadsnämndens beviljade ram.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
samhällsbyggnadsnämndens yttranden i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
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Kommunfullmäktiges överläggning
Yrkanden
Gunnar Edvardsson, KD, Veronika Kronnäs, MP, Leif Svensson, S,
Christer Unosson, KD, och Magnus Håkansson, KD, yrkar bifall till
motionen och att anslag till uppdrag om att utreda möjligheten till ”att
40 km/tim skall införas i bostadsområden som kan avgränsas på
lämpligt sätt ” tas upp i budgetberedningen inför budget 2022.
Mikael Eskilandersson, SD, Theresa Rosbäck, M, Christian Larsson, M
och Tommy Brorsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut om avslag på motionen.
Vid ärendet behandling yttrar sig även Thomas Bjertner, S, Martin
Gustafson, C och Niclas Bengtsson, SD.
Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut om avslag på motionen.
Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Gunnar Edvardssons yrkande om bifall till
motionen.
Genomförd omröstning utfaller med 21 ja-röster, 12 nej-röster och
4 röster för avstår. Omröstningen framgår närmare av till protokollet
fogad närvaroförteckning.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen.
Christer Unosson, KD, reserverar sig mot beslutet till förmån för
Gunnar Edvardssons, KD, yrkande om bifall till motionen och att
anslag till uppdrag om att utreda möjligheten till ” att 40 km/tim skall
införas i bostadsområden som kan avgränsas på lämpligt sätt ” tas upp i
budgetberedningen inför budget 2022. .
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Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-03 - KS § 36
Protokoll 2020-11-18 - KSAU § 267
Motion 40 km.pdf
Protokoll 2021-02-01 - SBN § 8
Tjänsteskrivelse ang Motion KD- Införa 40km i Öa centrum.pdf
Original yttrande över motion 40km.docx
____________
Expedieras till:
Magnus Håkansson
Samhällsbyggnadsnämnden
Mikael Strömbäck
Maria Månsson Brinck
Göran Sandberg
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KF §11 KLK.2021.50

107

Ägarstyrning för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat ägardirektiv för
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, samt tidsagenda enligt
inplanerade datum för kontakter med kommunens helägda bolag
verksamhetsåret 2021.
Beskrivning av ärendet
Kommunrevisionen genomförde under 2020 en granskning av hur
kommunstyrelsen arbetar med uppsikten över kommunens helägda
bolag.
Kommunrevisionen gav följande rekommendationer utifrån
identifierade brister:
• Tillse att bolagsstämmorna tar beslut om att anta fullmäktiges
ägardirektiv. I annat fall är de inte juridiskt bindande.
• Städa i ägardirektiven så att de inte hänvisar till styrdokument som
inte existerar. Med fördel tas i detta sammanhang en diskussion med
bolagens styrelser om utformningen i stort och hur delar av
ägardirektiven ska tolkas.
• Definiera hur uppsikten ska genomföras och vad den innebär. T.ex.
agenda och antal ägardialoger per år.
• Protokollför ägarsamråden. I annat fall är det svårt för
kommunstyrelsen att ta sitt ansvar för den lagstadgade uppsiktsplikten.
• Tillse att hela kommunstyrelsen håller sig informerad om bolagen.
Det är hela kommunstyrelsen som har uppsiktsplikten, inte bara KSAU.
• Fatta beslut en gång per år kopplat till den förstärkta uppsiktsplikten.
För att åtgärda av kommunrevisionen identifierade brister föreslår
Kommunchefen att kommunstyrelsen antar agenda med inplanerade
datum för kontakter och uppföljning av kommunens helägda bolag
samt reviderade ägardirektiv för kommunens två helägda bolag.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-03 - KS § 30
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens uppsiktsplikt.pdf
KS Reviderat Ägardirektiv Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.pdf
Bilaga 1 Agenda för uppsikt över kommunens helägda bolag.pdf
KS Ägardirektiv Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.pdf
____________
Expedieras till:
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB
Per-Uno Nilsson
Stefan Jacobsson
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
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KF §12 KLK.2021.49

107

Ägarstyrning för Örkelljungabostäder AB 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat ägardirektiv för
Örkelljungabostäder AB samt tidsagenda med inplanerade datum
för kontakter med kommunens helägda bolag verksamhetsåret
2021.
Beskrivning av ärendet
Kommunrevisionen genomförde under 2020 en granskning av hur
kommunstyrelsen arbetar med uppsikten över kommunens helägda
bolag.
Kommunrevisionen gav följande rekommendationer utifrån
identifierade brister:
• Tillse att bolagsstämmorna tar beslut om att anta fullmäktiges
ägardirektiv. I annat fall är de inte juridiskt bindande.
• Städa i ägardirektiven så att de inte hänvisar till styrdokument som
inte existerar. Med fördel tas i detta sammanhang en diskussion med
bolagens styrelser om utformningen i stort och hur delar av
ägardirektiven ska tolkas.
• Definiera hur uppsikten ska genomföras och vad den innebär. T.ex.
agenda och antal ägardialoger per år.
• Protokollför ägarsamråden. I annat fall är det svårt för
kommunstyrelsen att ta sitt ansvar för den lagstadgade uppsiktsplikten.
• Tillse att hela kommunstyrelsen håller sig informerad om bolagen.
Det är hela kommunstyrelsen som har uppsiktsplikten, inte bara KSAU.
• Fatta beslut en gång per år kopplat till den förstärkta uppsiktsplikten.
För att åtgärda av kommunrevisionen identifierade brister föreslår
Kommunchefen att kommunstyrelsen antar agenda med inplanerade
datum för kontakter och uppföljning av kommunens helägda bolag
samt reviderade ägardirektiv för kommunens två helägda bolag.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-03 - KS § 31
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens uppsiktsplikt.pdf
KS Reviderat Ägardirektiv Örkelljungabostäder AB.pdf
Bilaga 1 Agenda för uppsikt över kommunens helägda bolag.pdf
KS Ägardirektiv Örkelljungabostäder AB.pdf
____________
Expedieras till:
Örkelljungabostäder AB
Niclas Örning
Henrik Linderos
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
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KF §13 KLK.2021.51

251

Pris och principer gällande försäljning av tomtmark
inom Norra industriområdet beläget vid riksväg 24 och
Industrigatan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Örkelljunga kommun erbjuder
till försäljning kvarvarande tomtmark inom Norra Industriområdet till ett pris om 143 kr/m2. Tomtmarken säljs med
särskilda villkoret att köpare svarar för att utföra utbyggnad av
väg. Köpare och Örkelljunga kommun skall ingå exploateringsavtal som i huvudsak reglerar ansvar och tidplan för anläggande
av väg samt anslutning till det allmänna VA-nätet.
Anbudsförfarande ska erbjudas intressenter i det fall konkurrens
råder om kvarvarande tomtmark. Det högsta pris som överstiger
beslutat pris skall omgående erbjudas köp.
Thomas Bjertner, S, och Arne Silfvergren, S, deltar inte i beslutet.
Ingemar Svensson, S, deltar inte i beslutet p g a jäv.
Beskrivning av ärendet
Det aktuella verksamhetsområdet är beläget vid riksväg 24 och
Industrigatan. Marken är terrasserad till grundläggande nivå för fortsatt
tomtanläggning och bebyggelse. Väglösning är delvis anlagd med
anslutning till riksväg 24 och vatten- och avlopp har dragits fram till
området för vidare utbyggnad. Viss fastighetsbildning har genomförts
för att i ett stycke särskilja den del som kan omsättas som tomt/-er.
Från tomtinnehavet såldes år 2020 Örkelljunga 156:3 omfattande 7017
m2. Den har läge i området att den omgående kan ianspråktas i och
med att den har direktkontakt med väg, och vatten- och avloppsnäten.
Den kvarvarande tomtmarken omfattar totalt 19 060 m2 och ligger
inom fastigheten Örkelljunga 156:4. För de avsnitten finns det för
närvarande inte framdragen väg eller VA. Dessutom kan ytterligare
fastighetsbildningsåtgärder krävas i de fall marken säljs till olika ägare.
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Kalkyl
Exploateringskalkylen har bedömts innebära en totalkostnad inklusive
VA om cirka 6946 kkr. De underbyggs av utgifter för redan
genomförda delar samt även de kvarvarande delarna.
Återfinansiering sker dels genom att VA-kollektivet då får bära utgifter
om cirka 1237 kkr. som tas in genom anslutningsavgifter.
Utgifterna för övrigt genomförande ligger på cirka 5709 kkr. Detta
skulle i så fall återfinansieras genom det tomtpris som tas ut.
Kalkylen bygger i så fall på att kommunen som exploatör anlägger den
del av vägen som saknas till en beräknad kostnad om 2654 kkr.
Det föreligger egentligen inte någon skyldighet utifrån
huvudmannaskap att utföra eller äga ansvara för vägen.
Pris
För området har tidigare tillämpats en beslutad prissättning som har
medfört att den tomt som såldes år 2020 överläts för 50 kr/m2.
Prissättningen har numera upphävts, Kf 2020-09-28 §70.
Slutför kommunen exploatering i egen regi skulle en fördelad utgift för
hela tomtområdet kunnat bli 219 kr/ m2. I och med att en viss del är
såld behöver utgiftsfördelningen bli annan.
Prissättningen för kvarvarande tomtmark kan ske enligt följande
alternativ:
1.Försäljning med utbyggd väg
Totalutgift –Såld tomt år 2020
5709 kkr. – 325 kkr. = 5384 kkr.
Utgift/kvarvarande tomtyta = 5384 kkr./19 060 m2 = 282 kr/m2
2.Försäljning utan vägutbyggnad
Totalutgift – Vägutbyggnad – Såld tomt år 2020
5709 kkr. – 2654 kkr. - 325 kkr. = 2730 kkr.
Utgift/kvarvarande tomtyta = 2730 kkr./19 060 m2 = 143 kr/m2
Försäljning enligt förslag 2 behöver i så fall behöva ske med ett separat
exploateringsavtal, särskilt om flera köpare blir aktuella.
Den markyta som vägen tar upp, cirka 3000 m2, skulle ske utan
kostnad för köpare om försäljningen innebär att tomtägaren ska äga
fortsatt ansvar för drift och underhåll av vägen. Sådant förhållande
förvaltas i så idealt samfällt av dessa fastighetsägare.
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Intressenter
Under de senaste 12 månaderna har det framställts flera förfrågningar
om att få köpa tomtmark i Örkelljunga tätort. De ytbehov som har förts
fram ligger på mellan 2 500 – 7 000 m2 och avser etablering av
Padelhall, åkeri samt ett stängselföretag. Dialogerna om tillgänglig
verksamhetsmark har till slut hamnat konkret i det aktuella området och
i ett fall som en lämnad option.
Köpinitiativ har dock hämmats i och med att det har saknats fastställt
pris, tidplan för slutligt genomförande.
Det rådande läget är därmed att det finns en konkurrerande krets av
köpare av tillgänglig tomtmark. Totalytan som kan erbjudas är inte
tillräcklig stor för att kunna erbjuda samtliga intressenter tomt.
Slutsats
Beaktat kommunfullmäktiges beslut om principer för prissättning i
området ska i så fall tomtmarken säljas med kostnadstäckning och vid
konkurrens till högstbjudande.
Värdering som nyligen har utförts för annat objekt inom orten ger
indikation om att marknadspriset ligger på nivå som inte skulle
innebära att full kostnadstäckning uppnås. Indata för värderingen
bedöms lida av att det i princip endast är kommunen själv under många
år har sålt av denna typ av tomtmark till ett lågt pris.
Mark- och exploateringsingenjörens förslag till beslut
Örkelljunga kommun erbjuder till försäljning kvarvarande tomtmark
inom Norra Industriområdet till ett pris om 143 kr/m2. Tomtmarken
säljs med särskilda villkoret att köpare svarar för att utföra utbyggnad
av väg. Köpare och Örkelljunga kommun skall ingå exploateringsavtal
som i huvudsak reglerar ansvar och tidplan för anläggande av väg samt
anslutning till det allmänna VA-nätet.
Anbudsförfarande ska erbjudas intressenter i det fall konkurrens råder
om kvarvarande tomtmark. Det högsta pris som överstiger beslutat pris
skall omgående erbjudas köp.
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Kommunfullmäktiges behandling
Yrkande
Niclas Bengtsson, SD, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut, vilket kommunfullmäktige bifaller.
Thomas Bjertner, S, och Arne Silfvergren, S, deltar inte i beslutet.
Ingemar Svensson, S, deltar inte i beslutet p g a jäv.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-03 - KS § 37
Tjänsteskrivelse
Kartbilaga
Exploateringskalkyl- Norra Industriområdet, Terrass vid rv 24
____________
Expedieras till:
Mikael Strömbäck
Göran Sandberg
Samhällsbyggnadsnämnden
Maria Månsson Brinck
Serkon
Stefan Christensson
Anna Lindström
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KF §14 KLK.2021.114

734

Motion från Moderaterna - Bygg ett trygghetsboende i
Örkelljunga
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning 2021-04-21.
Bakgrund
Annika Jönsson och Christian Larsson har för moderaternas
fullmäktigegrupp inlämnat följande motion:
Bygg ett trygghetsboende i Örkelljunga
Åldersgruppen 70+ i Örkelljunga kommun har mellan åren 2012-2019
ökat med 320 personer (enl. SCB:s statistik) och den fortsätter att öka.
Även om många av våra äldre önskar bo kvar i eget boende och med
stöd av hemtjänsten få hjälp så kan detta alternativ av ett fåtal upplevas
som ett otryggt alternativ.
Anhöriga finns kanske inte i närheten eller rent av inte i livet längre. De
gamla vännerna är borta. Denna grupp äldre kan känna sig ensamma
oroliga och upplever en förlorad livskvalitet. För dessa äldre kan ett
trygghetsboende utgöra ett bra alternativ.
Ett trygghetsboende är en boendeform för människor som fyllt 70 år.
Lägenheter med hög tillgänglighet och funktionsanpassning som ligger
nära servicefunktioner och kommunikationsmöjligheter såsom affärer,
vårdcentraler, apotek och aktiviteter.
I anslutning till boendet ska det finnas gemensamma utrymmen, för att
stimulera behoven av aktiviteter och där till exempel måltider kan intas.
Här ska människor på ett lätt sätt kunna umgås. De äldre ska uppleva
närhet, gemenskap och tillhörighet, samt kunna bo kvar där till livets
slut.
I dagsläge finns inget trygghetsboende för våra äldre invånare och i takt
med att åldersgruppen ökar behöver vi se till att det finns alternativa
boendeformer.
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Därför vill vi Moderater att:
Örkelljunga kommun anvisar marken på Lyckstaäng och en byggnation
av ett trygghetsboende för äldre uppförs där.
Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna - Bygg ett trygghetsboende i Örkelljunga.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21
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KF §15 KLK.2021.92

138

Motion från Moderaterna - Skärp kraven på SFI
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning 2021-04-21.
Bakgrund
Annika Jönsson har för moderaternas fullmäktigegrupp inlämnat
följande motion:
Skärp kraven på SFI
Ett stort ansvar för integrationen av nyanlända ligger hos kommunerna.
Vi måste bl a förbättra vår resultatstyrning vad gäller
språkundervisningen och se till att fler lär sig Svenska språket
snabbare.
Skolverkets statistik från 2017 visar att fler än sex av tio inte klarade
sin SFl-kurs inom ett år och var femte deltagare avbröt studierna.
Det måste därför, från början, finnas ett uttalat högre krav på deltagarna
som går språkundervisningen.
Varje person som påbörjar SFI ska få en individuell prestationsplan
som uppskattar tiden det kommer att ta att slutföra varje kurs och
studieväg .
Vid avbrutna studier eller studier som inte fullföljs med godkända
resultat ska de ekonomiska ersättningarna reduceras eller stoppas.
Därför vill vi Moderater följande:
Att Örkelljunga kommun utreder möjligheten att stoppa eller reducera
de ekonomiska ersättningarna vid avbrutna studier eller frånvaro
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Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna - Skärp kraven på SFI.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21
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KF §16 KLK.2021.94

3

Motion från Moderaterna - Trygghetshöjande åtgärder i
centrum
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning 2021-04-21.
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 rum. 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.
Vi har en lokal ordningsstadga som reglerar alkohol förbud,
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.
Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna- Trygghetshöjande åtgärder i centrum.pdf
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____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21
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KF §17 KLK.2021.93

138

Motion från Moderaterna - Vi vill få fler människor i
arbete och sysselsättning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning 2021-04-21.
Bakgrund
Annika Jönsson har för Moderata Fullmäkitgegruppen inlämnat föjande
motion:
Vi vill få fler människor i arbete och sysselsättning, få en väg in i
samhället och därmed få bort försörjningsstöd och utanförskap!
Vägen in till samhället är att kunna försörja sig själv och sin familj. Att
fastna i ett bidragsberoende är förödande för både individ och
samhället.
Genom arbete eller studier får man en väg in i samhället. Situationen
för familjerna förbättras och även hela Örkelljunga kommer att må
bättre. Risken för kriminalitet och bidragsberoende kommer att minska.
Att som barn ha bidragsberoende föräldrar innebär att vi accepterar och
riskerar att dessa barn ärver sina föräldrars utanförskap och
bidragsberoende, vilket naturligtvis är förödande för alla inblandade. Vi
riskerar därmed också att en permanent "underklass" sakta men säkert
växer fram.
Försörjningsstödet har ökat i Örkelljunga och det är fler familjer som
söker och får försörjningsstöd. Signaler om att utanförskapet breder ut
sig finns också. Fler orosanmälningar kommer in till
socialförvaltningen.
Därför vill vi Moderater:
Att socialförvaltningen utreder vilka insatser och krav som krävs i
Örkelljunga för att minska bidragsberoende och utanförskap.
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Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna - Vi vill få in fler människor i arbete och
sysselsättning.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21
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KF §18 KLK.2021.95

812

Motion från Moderaterna - Framtidens sim- och
motionsanläggning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning 2021-04-21.
Bakgrund
Christian Larsson har för Moderaternas Fullmäktigegrupp inlämnat
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.
Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna - Framtidens sim- och motionsanläggning.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21
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267

Interpellation från Sverigedemokraterna: Skogsbruk
och strandskydd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar att Martin Gustafsson, C,
samhällsbyggnadsnämndens ordförande kommer att besvara
Interpellationen från Mikael Eskilandersson, SD, vid nästa
sammanträde.
Bakgrund
Mikael Eskilandersson, SD, har inlämnat följande Interpellation:
Interpellation: Skogsbruk och strandskydd
Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande i
Örkelljunga.
Med anledning av att Örkelljunga kommun kräver dispens från
strandskyddet för att utföra gallring av skog som är strandnära.
Så här skriver kommunen i ett mail, citat:
Själva gallringen kräver inget marklovs beslut hos oss men ca halva
fastigheten mot sjön ligger inom strandskyddat område och det krävs
strandskyddsdispens innan ni gallrar det området.
Bifogar blankett för ansökan om strandskyddsdispens. Trevlig måndag.
Med vänlig hälsning, Bygglovsenheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen www.orkelljunga.se
bygglov@orkelljunga.se
Av blanketten framgår att man hänvisar till 7 kap. 15 § Miljöbalken.
De 3 första punkterna under denna paragraf tar sikte på byggnader och
vägar. Sådant som kräver bygglov och som därmed inte är tillämpligt
vid skogsbruk. Däremot finns en mer generell 4:e punkt, som säger att:
"4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller
växtarter. Lag (2009:532}."
Nästa paragraf i Miljöbalken, alltså 7 kap. 16 § MB, tar upp de
undantag som finns från strandskyddet. I denna paragraf tar man upp
åtgärder som behövs för skogsbruket och som vidtas inom
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strandskyddsområdet. Denna är till för att skogsbruk och jordbruk inom
strandnära område inte ska drabbas av onödig byråkrati och ett fortsatt
brukande av strandnära mark ska vara möjlig utan hinder. Så här står
det i paragrafen:
"16 § Förbuden i 15 § gäller inte
1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser
att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket,
skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller
vidtas inom strandskyddsområdet,"
Vid en gallring vid Hjälmsjön i Örkelljunga kommun ville alltså först
Söderåsens miljöförbund att avverkningen skulle stoppas under
fredagen, för att invänta dispens från strandskyddet, vilket alltså även
Örkelljunga kommun informerade om i sitt mail som skickades ut
under måndagen.
Tre företag har drabbats av extra arbete på grund av okunskapen hos
kommunen. En markägare, ett företag som köper uppdraget och deras
underentreprenör som utför själva gallringen. De har tillsammans lagt
ner ett antal timmar totalt, för att först söka dispens i enlighet med vad
kommunen begärt och därefter ta reda på vilket regelverk som
verkligen gäller, vilket även resulterat i att man därefter dragit tillbaka
sin dispensansökan.
Med anledning av vad som presenterats i denna interpellation uppstår
en rad frågor. Jag vill därför fråga samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, som har ansvaret för samhällsbyggnadsförvaltningen,
följande:
Varför begär kommunen in dispenser utan att först kontrollera vilka
regler som faktiskt gäller?
Hur kommer man att kompensera de tre företag som drabbats av
kommunens okunskap och kommer den kompensationen att räknas
efter samma timtaxa som kommunen själva normalt tar ut?
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Vad kommer ordförande för samhällsbyggnadsnämnden vidta för
åtgärder för att säkerställa att kommunen framöver följer gällande
regelverk utan att belägga privata företag med onödig byråkrati?
Beslutsunderlag
Interpellation_Skogsbruk och strandskydd.pdf
____________
Expedieras till:
Martin Gustafsson
Kommunfullmäktige 2021-04-26
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KF §20 KLK.2021.120

113

Avsägelse av uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige - Gunilla Danielsson, S
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Gunilla Danielsson, S,
entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna avsägelsen till
länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Kommunfullmäktige beslutar framföra kommunens stora tack till
Gunilla Danielsson för medverkan i det politiska arbetet som
ledamot i kommunfullmäktige.
Bakgrund
Avsägelse
Gunilla Danielsson önskar lämna sitt uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 30/4 2021.
Gunilla Danielsson framför följande i avsägelsen :
I Örkelljunga får tyvärr inte oppositionspolitiker den information som
krävs för att kunna fatta riktiga beslut i kommunfullmäktige. Lämplig
information portioneras ut och ärenden förhalas för att slippa svara på
angelägna, möjligen heta och obekväma, frågor.
Jag är van vid ett öppet klimat mellan majoritet och opposition,
naturligtvis med olika uppfattningar i många frågor, vilket är berikande
och naturligt. Jag är också van vid att man får svar på de frågor som
ställs vid KF möten. Så är inte fallet i Örkelljunga utan frågor lämnas
obesvarade.
Mitt hjärta tillhör Socialdemokratin, som det gjort sedan 1990 formellt
men sedan modersmjölken egentligen. Jag önskar mina partikamrater
inom Socialdemokraterna och företrädare för Miljöpartiet lycka till i ert
arbete mot ett nytt styre i Örkelljunga. Jag håller på er. Örkelljunga
behöver ett nytt styre, helst omgående.
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Beslutsunderlag
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.
S_undertecknad.pdf
____________
Expedieras till:
Gunilla Danielsson,
Länsstyrelsen
Troman Kristina Leyden
Löneenheten
Kenth Svensson

