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KS § 12 KLK.2021.28

041

Internbudget för kommunstyrelsens verksamhet 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Internbudget 2021 för
kommunstyrelsens verksamhetsområden.
Kommunstyrelsegruppen för Sverigedemokraterna deltar inte i
beslutet eftersom gruppen hade annat förslag till budget 2021 vid
kommunfullmäktiges behandling. I gruppen vid dagens sammanträde är
följande närvarande; Anneli Eskilandersson, Niclas Bengtsson och
Michael Bengtsson.
Bakgrund
Föreligger förslag till Internbudget 2021 för kommunstyrelsens
verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-01-20 - KSAU § 4
REV inför KSAU Internbudget KS 2021_utskrift till KS 210111.pdf
___________
Expedieras inklusive Internbudget till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Linus Åstradsson
Carita Gustafsson
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KS § 13 KLK.2021.4

0

Information från ekonomichefen
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.
Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om preliminärt resultat i
bokslutsarbetet för 2020.
___________
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KS § 14 KLK.2021.5

0

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.
Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om broddar och
samhällsbyggnadschefstjänst.
___________
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KS § 15 KLK.2021.23

023

Anställning av ekonomichef
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt anställa Anna Lindström som
ekonomichef fr.o.m. 2021-02-16 enligt upprättat anställnings- avtal.
Tjänsten som redovisningschef upphör därmed.
Beskrivning av ärendet
Kommunchef Stefan Christensson meddelar följande:
En översyn av organisationen inom kommunledningsförvaltningen
pågår, med syfte att skapa effektivare processer. Som ett led i detta
skulle det vara önskvärt med en förändrad ansvarsfördelning mellan
kommunchef/ekonomichef och nuvarande redovisningschef. Den
föreslagna organisationsförändringen innebär att befattningen som
redovisningschef avskaffas och att den nya befattningen som
ekonomichef fortsättningsvis även omfattar ett ansvar för
redovisningen.
Bemanningsmässigt kommer den föreslagna organisationsförändringen
inte att innebära en utökning av antalet tjänster, utan kommunchef och
ekonomichef (tidigare redovisningschef) kommer även fortsättningsvis
att hantera ekonomifrågorna tillsammans, men med ett utökat ansvar
för tillträdande ekonomichefen. Tillträdande ekonomichef tar enligt
förslaget över delegationer och övergripande ansvar avseende
ekonomiprocesserna från nuvarande kommunchef/ekonomichef och
kommunchefen stöttar fortsättningsvis upp ekonomichefen som resurs
vid behov för att klara uppdraget med befintlig bemanning.
Tillträdande ekonomichef kommer även att ansvara för att se över de
ekonomirelaterade processerna med syfte att förbättra kvaliteten och
skapa smidigare och effektivare processer.
Förslaget har förhandlats enligt 11 § medbestämmandelagen.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2021-01-20 - KSAU § 7
Tillsättning ekonomichef.pdf
MBL Ekonomichef.pdf
___________
Expedieras till:
Anna Lindström,
Stefan Christensson,
Ledningsgruppen
Nämnderna
Löneenheten
Serkon
Revisionen
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KS § 16 KLK.2021.7

0

Information om Covid 19
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.
Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om covid 19 på
Södergården och Tallgården.
___________

9(27)

Sammanträdesprotokoll 2021-02-03
Kommunstyrelsen
KS § 17 KLK.2020.125

252

Fastighetsförvärv - Örkelljunga 4:1- Kyrkans egendom
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Örkelljunga
4:1 i enlighet med förslaget till köpekontrakt till en köpeskilling om
1 750 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att täcka utgiften genom
ianspråktagande av motsvarande belopp ur finansförvaltningen
2021.
Tomas Nilsson deltar inte i beslutet p g a jäv.
Beskrivning av ärendet
Fastigheten Örkelljunga 4:1 bjöds under hösten ut till försäljning på
den öppna marknaden via mäklare. Den aktuella fastigheten ägs av
Örkelljunga församling. Dialoger har under tidigare år förts med
församlingen om möjligheten att komma överens om förvärv från
kommunens sida.
Fastigheten omfattar till största andelen av skogsmark vilket har utgjort
grunden för förvaltning församlingen har utövat. Innehavet är dock
väldigt splittrat och ligger i 16 olika fastighetsdelar inom och i direkt
anslutning till Örkelljunga tätort. Den omfattar en totalareal om drygt
10 hektar.
Örkelljunga 4:1 berörs av olika detaljplaner som täcker in större delen
av den yta som fastigheten har. Planbestämmelserna utgörs i huvudsak
allmän plats för gata eller naturmark och i mindre omfattning ändamål
som avser bostadstomter. Bestämmelserna för allmän plats medför att
kommunen har i och med huvudmannaskapet skyldighet att inlösa
större delen fastigheten.
Församlingen valde till slut att erbjuda fastigheten till den öppna
marknaden genom anbudsförfarande. Det tidsutrymmet som säljaren
via mäklaren gav möjlighet att delta i budgivningen var förhållandevis
kort. Akut innebar det då för kommunens del att relativt snabbt
bestämma sig om man skulle delta i köpeprocessen. Frågan
diskuterades därför i plankommittén 2020-09-09 med uppfattningen att
bud skall lämnas in på fastigheten.
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Budgivningen skedde i konkurrens med två andra intressenter som till
slut medförde att kommunens sista bud om 1 750 000 kr antogs av
säljaren. Mark- och exploateringsingenjören har under våren år 2020
utrett fastighetsvärdet. Anbudet konstateras ligga inom spann som
bedömdes i utredningen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-01-20 - KSAU § 11
Tjänsteskrivelse
Kartbilaga
Utdrag- Värdeutredning
Förslag- Köpekontrakt med bilagor
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

11(27)

Sammanträdesprotokoll 2021-02-03
Kommunstyrelsen
KS § 18 KLK.2019.316

611

Besvarande av motion, SD - Bygg ny grundskola nu
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag att bifalla Anneli Eskilanderssons (SD) och Niclas
Bengtssons (SD) motion att kommunen snarast påbörjar arbetet
med att planera och bygga en ny grundskola.
Kommunfullmäktige beslutar att före avtalet signeras ska
kommunfullmäktige godkänna avtalsförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar att antal elever och skolform skall
finnas med i underlaget.
Mot beslutet att inte återemittera ärendet enligt Gunnar Edvardssons
yrkande reserverar sig Gunnar Edvardsson, Thomas Bjertner, Tomas
Nilsson, Arne Silfvergren, och Andreas Johansson.
Mot dels beslutet att inte avslå arbetsutskottets förslag, dels inte avslå
Christian Larssons tilläggsyrkanden, dels inte genomföra en
kommunövergripande ekonomi- och byggstrategi för kommunen
reserverar sig Arne Silfvergren och Thomas Bjertner.
Bakgrund
Anneli Eskilandersson (SD) och Niclas Bengtsson (SD) har 2019-05-08
lämnat in följande motion:
"Bygg ny grundskola nu
Kommunens grundskolor är överfulla och platsbristen riskerar att
allvarligt försämra kvalitén på undervisningen. Sverigedemokraterna
har under föregående mandatperiod motionerat om att bygga en ny
förskola, vilket då avslogs av en majoritet i Kommunfullmäktige som
ansåg att ett gammalt äldreboende gjorde sig bättre som skola. När det
nu visat sig att ett nytt äldreboende inte alls håller den ursprungliga
tidsplanen, där äldreboendet skulle stå färdigt 2017, utan istället gång
på gång skjuts på framtiden, så bör kommunen åter igen se över
möjligheten att, istället för att renovera äldreboendet efter att de äldre
flyttat ut, bygga en ny modern grundskola på annan plats i kommunen.
Ett sådant arbete bör påbörjas snarast möjligt då grundskolan verkligen
behövs för det ökande elevantalet.
Med anledning av ovanstående yrkar vi Sverigedemokrater följande:
Att kommunen snarast påbörjar arbetet med att planera och bygga en
ny grundskola."
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Utredning av motionen
Utbildningsförvaltningen har utrett motionens förslag och lämnat
yttrande genom tjänsteskrivelse 2019-11-12. Utbildningsförvaltningen
har därefter lämnat ytterligare yttrande 2020-04-17 efter återremiss till
utbildningsnämnden för att besvara frågor ställda av kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-01-15. Utbildningsförvaltningen har därefter lämnat
ytterligare yttrande efter återremiss till utbildningsförvaltningen. Detta
yttrande bifogas som beslutsunderlag Svar på frågor angående
lokalutredningen till Motion, SD – Bygg ny grundskola nu.pdf samt
Bilaga 1 Elevantal och klassrum grundskolor 2020 uppdaterad.pdf.
Sammanfattningsvis svarar yttrandet på de frågor som ställts av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-15.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 2019-05-27
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendets behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande beträffande behovet och
förutsättningarna för en ny grundskola i Örkelljunga kommun.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda inför
utskottets sammanträde 2019-12-18.
Ärendets behandling i utbildningsnämnden 2019-12-05
Utbildningsnämnden beslutar efter omröstningar att bifalla
Sverigedemokraternas motion och beslutar att översända förslaget till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendets behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till
utbildningsnämnden för att senast maj 2020 besvara följande
frågeställningar:
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att utbildningsförvaltningen
utrett behovet och förutsättningarna för byggandet av en ny grundskola
i kommunen.
För att uppskatta det framtida behovet av lokaler har en lokalutredning
genomförts. Utredningen utgår från den senaste befolkningsprognosen
för Örkelljunga kommun samt en inventering av befintliga lokaler i
skolverksamheterna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar att lokalutredningen
kompletteras med elevantal, deras hemvist och svar på frågan hur ser
behovet ut. Behövs då ytterligare lokaler ?
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Arbetsutskottet önskar dessutom hänsyn tagen till två olika framtida
scenarier av befolkningsutvecklingen. Dessutom önskas svar på frågan
vad blir konsekvenserna för nuvarande skolor, framförallt byskolorna.
Noteras att utbildningscentrum inte ska omfattas av utredningen.
Ärendets behandling i utbildningsnämnden 2020-06-04
Utbildningsnämnden beslutar att översända Utbildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse som svar på motionen, samt föreslå
Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Anneli Eskilandersson (SD) reserverar sig mot Utbildningsnämndens
beslut och inkommer efter sammanträdet med följande skriftliga
reservation:
Behovet av fler lokaler är akut. Alliansen verkar sakna en långsiktig
plan för grundskolan i Örkelljunga och slänger sig snabbt mellan olika
lösningar, som tidigare, att bygga om äldreboendet till en grundskola
eller att lägga ner gymnasiet för att frigöra lokaler till grundskolan och
nu är lösningen att köra hundratals elever med buss till Skånes
Fagerhult. Nu är tydligen lösningen också att göra alla klasser större
och tränga in ännu fler elever i redan för små lokaler. Dock krävs
utbyggnad av ventilationen för att klara de nya överfulla klassrummen.
Hur detta rimmar med Moderaternas vallöften i deras valfolder, där de
skriver om bland annat mindre barngrupper, en ny modern grundskola i
nya lokaler (Södergården) och mindre stök, får de själva förklara för
sina väljare. Oavsett hur man gör med grundskolan, så måste fler
lokaler tas fram och vill man inte lägga ner gymnasiet eller bussa elever
i hundratal till Skånes Fagerhult så är behovet av en ny skola
oundvikligt.
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Vi behöver en genomtänkt lösning för grundskolan, som håller över tid.
Därför bör skolans tjänstemän få uppdrag att planera för en ny
grundskola. Då finns också möjlighet att bygga en modern skola med
den senaste tekniken och de bästa förutsättningarna. Nya lokaler är
långsiktigt en mycket billigare lösning än onödiga busstransporter med
allt vad det innebär och spar alltså pengar till bättre undervisning. Nya
lokaler är på sikt billigare i både underhåll och uppvärmning vilket
sällan tas med i de kalkyler som sätts upp. Dessutom glöms
skolgårdarna bort i kalkylerna. Skolgårdarna är anpassade efter ett visst
tänkt elevantal och när skolorna nu fylls långt över detta antal, så blir
skolgårdarna mindre räknat per elev. Detta minskar elevernas möjlighet
till aktiva raster och bra pausmiljöer från de viktiga lektionerna liksom
en grundskola i Södergården inte skulle tvinga bygdeskolorna till
nedläggning, så kommer inte heller en mindre nybyggd skola att göra
det.
Det är vår målsättning att alla bygdeskolor ska fortsätta att finnas kvar
och den nya skolan ska avlasta de överfulla grundskolorna i centrum.
Det är vår bestämda uppfattning att kommunen bör förutsättningslöst se
över om och hur en ny grundskola kan lösa situation, men eftersom inte
detta fick gehör så reserverar vi oss emot beslutet.
Arbetsutskottet 2020-09-09
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen
Christian Larsson och Gunnar Edvardsson reserverade sig mot skriftlig
mot beslutet enligt följande
Lokalutredningen visar på att det inte behövs byggas en ny skola!
(SD) hävdar i sin motion att kommunens grundskolor är överfulla,
ivrigt påhejade av (S)
För att uppskatta det framtida behovet av en ny skola har två
lokalutredningar genomförts, en som inkluderas utbildningscentrums
lokaler och en som exkluderar. Utredningen utgår från den senaste
befolkningsprognosen.
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Befolkningsprognosen andas optimism och det kommer krävas en hel
del nyproduktion av bostäder och att dessa fylls på med boende i en
rask takt fram till 2029. Om denna prognos slår in så peakar
elevunderlaget redan 2020 och 2021 för att därefter minska.
Byggs en ny skola i Örkelljunga så ser vi inom alliansen även risken
för att elevunderlag ytterligare minskar ute i våra byskolor. Troligt
kommer fler föräldrar välja att flytta sina barn till den nya skolan och
det gör att nedläggning av våra byskolor blir ett faktum.
Att då besluta om att bygga en ny grundskola med denna vetskap att
det finns tillräckligt med lokaler känns helt främmande för alliansen.
Att hantera skattepengar slösaktigt och rent vårdslöst är inget vi ställer
upp på.
Med ovan info så yrkade (M) och (KD) avslag på motionen!
Kommunstyrelsens behandling 2020-10-07
Yrkanden
Anneli Eskilandersson yrkar bifall till motionen.
Thomas Bjertner yrkar med instämmande av Christian Larsson, Gunnar
Edvardsson, Martin Gustafsson, Per-Uno Nilsson och Tommy Brorsson
att motionen ska återremitteras till utbildningsnämnden med följande
motivering och uppdrag:
·
·
·

en konsekvensanalys för kommunens skolor för framtiden
en kostnadsberäkning för uppförande av ny grundskola
förslag till plats där det är lämpligt att uppföra ny grundskola

Proposition och beslut om återremiss
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition dels på frågan om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde, dels på frågan om ärendet ska återremitteras, varefter
kommunstyrelsen beslutar enligt det sistnämnda förslaget.
Kommunstyrelsen har således beslutat återremittera ärendet till
utbildningsnämnden enligt Thomas Bjertners motivering.
Anneli Eskilandersson, Niclas Bengtsson och Michael Bengtsson
reserverar sig mot beslutet till förmån för Anneli Eskilanderssons
yrkande om bifall till motionen.
Utbildningsnämndens beslut 2020-12-03
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Utbildningsnämnden beslutar att
·

översända biträdande utbildningschefens tjänsteskrivelse med
karta som svar på kommunstyrelsens återremiss.

·

notera att kostnadsberäkningen inte kan ske hos
Utbildningsnämnden.

Arbetsutskottets förslag 2021-01-20
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att
bifalla Anneli Eskilanderssons (SD) och Niclas Bengtssons (SD)
motion att kommunen snarast påbörjar arbetet med att planera och
bygga en ny grundskola.
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden 1-5
1.Anneli Eskilandersson, Christian Larsson, Niclas Bengtsson, Tommy
Brorsson och Michael Bengtsson yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
2. Gunnar Edvardsson yrkar med instämmande av Thomas Bjertner,
Tomas Nilsson, Arne Silfvergren, och Andreas Johansson att ärendet
ska återremitteras till utbildningsnämnden med följande uppdrag:
Lokalutredning för kommunens skolor med elevantal och deras
hemvist. Behövs ytterligare lokaler?
3.Thomas Bjertner yrkar i andra hand avslag på arbetsutskottets
förslag.
4.Christian Larsson yrkar med instämmande av Tommy Brorsson som
tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att före avtalet signeras ska
kommunfullmäktige godkänna avtalsförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar att antal elever och skolform skall finnas
med i underlaget.
5.Arne Silfvergren med instämmande av Thomas Bjertner yrkar som
tilläggsyrkande att en kommunövergripande ekonomi- och byggstrategi
ska utarbetas för kommunen.
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Beslutsgång
Proposition 1
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på frågan om ärendet ska återremitteras, dels på
frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att
kommunstyrelsen antar det sistnämnda förslaget.
Kommunstyrelsen har således beslutat att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.
Mot beslutet reserverar sig Gunnar Edvardsson, Thomas Bjertner,
Tomas Nilsson, Arne Silfvergren och Andreas Johansson.
Proposition 2 och omröstning
Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag mot
Thomas Bjertners avslagsyrkande och finner att arbetsutskottets förslag
antas.
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas;
Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Thomas Bjertners avslagsyrkande.
Genomförd omröstning utfaller med 6 röster för ja, 2 röster för nej och
3 röster för avstår. Niclas Bengtsson, Tommy Brorsson, Per-Uno
Nilsson, Anneli Eskilandersson, Michael Bengtsson och Christian
Larsson röstar ja. Thomas Bjertner och Arne Silfvergren röstar nej.
Gunnar Edvardsson, Andreas Johansson och Tomas Nilsson avstår från
att rösta.
Kommunstyrelsen har således tillstyrkt arbetsutskottets förslag.
Mot beslutet reserverar sig Thomas Bjertner, och Arne Silfvergren.
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Proposition 3
Ordföranden ställer proposition, dels på frågan om bifall till Christian
Larssons tilläggsyrkanden, dels på avslag av detsamma och finner att
kommunstyrelsen tillstyrker tilläggsyrkandena.
Kommunstyrelsen har således bifallit Christian Larssons
tilläggsyrkanden.
Mot beslutet reserverar sig Arne Silfvergren och Thomas Bjertner.
Proposition 4
Ordföranden ställer slutligen proposition, dels på bifall till Arne
Silvergrens tilläggsyrkande, dels på avslag på detsamma och finner att
det sistnämnda förslaget antas.
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas;
Ja-röst för bifall till Arne Silvergrens tilläggsyrkande.
Nej-röst för avslag på Arne Silvergrens tilläggsyrkande.
Genomförd omröstning utfaller med 2 röster för ja och 9 röster för nej.
Thomas Bjertner och Arne Silfvergren röstar ja. Niclas Bengtsson,
Tommy Brorsson, Per-Uno Nilsson, Anneli Eskilandersson, Michael
Bengtsson, Christian Larsson, Gunnar Edvardsson, Andreas Johansson
och Tomas Nilsson röstar nej.
Kommunstyrelsen har således avslagit Arne Silfvergrens
tilläggsyrkande.
Mot beslutet reserverar sig Arne Silfvergren och Thomas Bjertner.
Ajournering
Noteras att ärendet ajourneras klockan 14.30 -15.00.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2021-01-20 - KSAU § 10
Protokoll 2020-10-07 - KS § 144
Protokoll 2020-12-03 - UN § 111
Tjänsteskrivelse - komplettering utifrån beslut i Utbildningsnämndens
arbetsutskott avseende Sverigedemokraternas motion Bygg ny
grundskola nu.pdf
Karta för eventuell placering av ny skola.pdf
Protokoll 2020-09-09 - KSAU § 199
Protokoll 2019-06-19 - KSAU § 187
Motion, SD - Bygg ny grundskola nu
Bilaga 1 Elevantal och klassrum grundskolor 2020 uppdaterad.pdf
Svar på frågor angående lokalutredningen till Motion, SD – Bygg ny
grundskola nu.pdf
Protokoll 2020-06-04 - UN § 61
Tjänsteskrivelse - Motion, SD - Bygg ny grundskola nu
Protokoll 2020-01-15 - KSAU § 9
Protokoll 2019-12-05 - UN § 109
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Naturvårdsgruppens Målarbete 2021-2022 för
Örkelljunga kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till övergripande
Mål 2021-2022 som föreslagits av Naturvårdsgruppen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-08 - KS § 140, att godkänna
ansökan om LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningar) för revidering
av Naturvårdsplan för Örkelljunga kommun. Länsstyrelsen har därefter,
med stöd av 1 § förordning (2003:598) beslutat om statliga bidrag till
lokala naturvårdsprojekt, att bevilja statligt bidrag med max 50 %, dock
högst 230 000 kronor, till det lokala naturvårdsprojektet
"Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun".
Beskrivning av ärendet
Örkelljunga kommun har en naturvårdsplan som år 1999 antogs av
kommunfullmäktige som underlag för översiktsplanearbetet. Den
bygger på inventeringar som gjordes huvudsakligen under åren 19921994. År 2009 blev ett kompletterande naturvårdsprogram klart. I detta
tillfördes uppgifter om natur och kulturmiljön i odlingslandskapet
eftersom dessa områden inte berördes särskilt i ursprungliga
naturvårdsplanen.
Kommunens naturvårdsgrupp föreslog att en revidering skulle göras av
naturvårdsplanen så att den blir uppdaterad och användbar i kommande
arbete med översyn av översiktsplanen. Arbetet föreslogs pågå under 3
år eftersom kommunens yta är ganska stor och det kan behövas
studier mer än ett år av vissa miljöer. För finansiering av revideringen
har LONA-bidrag ansökts om och beviljats hos länsstyrelsen.
Naturvårdsgruppen föreslog följande upplägg: Arbete utförs från andra
halvåret 2015 till andra halvåret 2018. Totalkostnaden är beräknad till
300 000 kronor varav 50 % brukar erhållas i LONA-bidrag. Konsult
anlitas för huvudsakliga inventeringsarbetet. Lokala naturskyddsföreningen stöttar med ideella insatser och dessa timmar värderas till
200 kr/st. Övrig tid som räknas som egeninsats tas från de timmar
kommunen köper från Söderåsens miljöförbund.
Det föreslagna naturvårdsprogrammet för Örkelljunga kommun
redovisar en programdel samt en objektskatalog. I programdelen finns
en översiktlig nulägesbeskrivning över naturen i Örkelljunga kommun.
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Det finns även beskrivet om invasiva och främmande arter samt kort
om friluftslivet i kommunen kopplat till naturvården. Avslutningsvis
finns förslag på strategier och mål för ett fortsatt och hållbart
naturvårdsarbete i kommunen.
Objektskatalogen är en sammanställning av den inventering som gjorts
av anlitad konsult. Den innehåller en gedigen sammanfattning av alla
de landobjekt och vattenobjekt som innehar värdefulla arter och miljöer
i Örkelljunga kommun, samt naturvärdesklassning av dessa.
Arbetsutskottet 2018-02-21
Miljöstrateg Katja Lilja och Naturvårdsgruppens ordförande Tomas
Nilsson har presenterat Naturvårdsprogrammet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra till Tomas
Nilsson, Naturvårdsgruppens ordförande att till arbetsutskottets
sammanträde 2018-03-21 presentera prioriterade strategier och mål för
ett fortsatt och hållbart naturvårdsarbete med utgångspunkt från
Naturvårdsprogrammet.
Tomas Nilsson har därefter presenterat förslag till prioriteringar enligt
följande:
"Här kommer mina förslag på mål för strategidelen i vårt program.
Dessa är bara rubriker, mer text finns i dokumentet.
1.1 Säkerställ långsiktigt arbete för naturen i Örkelljunga kommun
1.4 Örkelljunga kommun ska inte längre vara den enda kommunen i
Skåne utan naturreservat
1.5 Örkelljunga kommun ska ha överblick över invasiva arter i
kommunen och ständigt arbeta för att dessa inte ska öka, utan helst
minska
Ev. 2.1
3.1 Skydda värdefulla äldre träd eller solitära träd i kommunen genom
barnen
Ev 3.4
Detta är några mål som jag anser utan några stora arbetsinsatser
kan jobbas med under de kommande åren. Inga jätteprojekt men
ändå projekt som kan bära naturvården framåt. Självklart har
arbetsutskottet möjlighet att prioritera andra mål bland de flertal mål
som fanns i vårt framlagda förslag."
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Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04
Kommunstyrelsen beslutar för sin del godkänna Naturvårdsprogrammet
för Örkelljunga kommun.
Kommunstyrelsen beslutar fastställa nedanstående övergripande mål
för strategidelen i Naturvårdsprogrammet:
1.1.1 Säkerställ långsiktigt arbete för naturen i Örkelljunga kommun
Kommunstyrelsen beslutar för 2018-2020 prioritera följande områden i
arbetet med Naturvårdsprogrammet för Örkelljunga kommun:
·
·
·

1.4 Örkelljunga kommun ska inte längre vara den enda
kommunen i Skåne utan naturreservat
1.5 Örkelljunga kommun ska ha överblick över invasiva arter i
kommunen och ständigt arbeta för att dessa inte ska öka, utan
helst minska
3.1 Skydda värdefulla äldre träd eller solitära träd i kommunen
genom barnen

Kommunstyrelsen beslutar slutligen uppdra åt Naturvårdsgruppen att
utsända Naturvårdsprogrammet för information till de instanser som
medverkat i arbetet. I samband med detta kan dessa berörda lämna
synpunkter och förslag till aktivitetspunkter som skall hanteras efter
2020.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat inbjuda
Naturvårdsgruppens ordförande Tomas Nilsson för uppföljning och
information av Naturvårdsgruppens mål 2018-2020 vid arbetsutskottets
sammanträde 2020-12-16.
Tomas Nilsson informerar arbetsutskottet i ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hantera ärendet
2021-01-20 då yttrande från Naturvårdsgruppen via Tomas Nilsson
föreligger.
Naturvårdsgruppens förslag till mål 2021-2022
Tomas Nilsson presenterar i bilder 2021-01-11 Naturvårdsgruppens
förslag till Mål 2021-2022.
Kommunstyrelsens behandling.
Tomas Nilsson och Thomas Bjertner yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag, vilket godkännes.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-01-20 - KSAU § 14
Protokoll 2020-12-16 - KSAU § 284
Protokoll 2018-04-04 - KS § 77
Tomas Nilssons yttrande.pdf
Naturvårdsgruppens förslag 2021.pdf
___________
Expedieras till:
Tomas Nilsson för hantering
Emmy Svensson, Söderåsens Miljöförbund

24(27)

Sammanträdesprotokoll 2021-02-03
Kommunstyrelsen

KS § 20 KLK.2019.104

340

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2018-2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar översända ett samlat svar på enkäten
avseende den årliga återrapporteringen till vattenmyndigheterna.
Bakgrund
De fem vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för
vattenförvaltningscykeln 2016–2021 samt åtgärdsprogram för nya
prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten 2018–2021.
Programmen riktar åtgärder till centrala myndigheter och till
samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de
myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheterna, länsstyrelserna
och kommunerna årligen rapportera till de fem vattenmyndigheterna
om genomförandet av åtgärderna, den så kallade återrapporteringen.
Åtgärderna till myndigheter och kommuner är likalydande i de fem
programmen och därför genomförs återrapporteringen gemensamt.
Återrapporteringen omfattar de insatser som utförts i enlighet med de
uppdrag som preciserats i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016
– 2021, med syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas.
Rapporteringen möjliggör vattenmyndigheternas bedömning av
åtgärdernas effekt i relation till de miljökvalitetsnormer som ska följas.
För att bättre följa framstegen i åtgärdsarbetet och för att förbättra
kopplingen till effekter i miljön kommer både kvantitativa och
kvalitativa underlag att behöva rapporteras in från åtgärdsmyndigheter
och kommuner.
Återrapporteringen av genomförda åtgärder behövs även för att Sverige
ska kunna genomföra rapporteringar av åtgärdsprogrammets
genomförande till EU-kommissionen. Du hittar kommunåtgärderna på
vattenmyndigheternas webbsida.
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Vattenmyndigheterna önskar ett samlat svar från kommunen via
kommunstyrelsen.
Rapporteringen är indelad i 4 delar där:
-Del 1 handlar om miljötillsyn och riktas i huvudsak till kommunens
förvaltning för miljöfrågor
-Del 2 handlar om dricksvattenskydd och vattenuttag och riktas i
huvudsak till kommunens dricksvattenproducent
-Del 3 handlar om fysisk planering och riktas i huvudsak till
kommunens förvaltning för planeringsfrågor
-Del 4 handlar om dagvatten och vatten- och avloppsvattenplaner och
riktas både till kommunens förvaltning för tekniska frågor samt
förvaltningen för planeringsfrågor
För att undvika dubbelrapporteringen kommer vattenmyndigheterna
även att hämta underlag från följande rapporteringar:
-Naturvårdsverket. Enkät om Miljöbalkstillsyn 2019 (Åtgärd 1, 2, 3, 4,
5c)
-Boverket: Plan- och Byggenkäten 2019 (Åtgärd 6)
-Kemikalieinspektionen: Återrapportering av tillsyn hantering av
växtskyddsmedel (Åtgärd 2)
Samlat yttrande
Föreligger från Emmy Svensson upprättat ett samlat yttrande till
vattenmyndigheterna från Örkelljunga kommun.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-01-20 - KSAU § 16
Tjänsteskrivelse 2020 Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019
(3).docx
REV till KS Enkätsvar till Vattenmyndigheten.pdf
___________
Expedieras till:
Emmy Svensson för hantering
Greger Ragnarsson

26(27)

Sammanträdesprotokoll 2021-02-03
Kommunstyrelsen

KS § 21 KLK.2021.26

0

Medelpunkten protokoll 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga Medelpunktens protokoll till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll Direktion för Medelpunkten 2020-11-24
signerat.pdf
5. Verksamhetsplan och budget 2021.pdf
4. Medelpunktens prismodell 2021.pdf
___________
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Informationsärenden 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationsärendena till
handlingarna.
Bakgrund
Protokoll extra bolagsstämma NSVA 2020-12-15
Nytt kunskapsunderlag från Nationella vårdkompaniet SN.2021.34
___________

