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KSAU § 143   KLK.2022.159     
 

Information från IT-organisationen  
 

 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Information från Ett IT (tidigare IT4K) om IT-organisationen. 

Informationen behandlar framför allt följande områden: 

 

• Genomförda organisationsförändringar och nuvarande 

organisation för Ett IT 

• Svartfiberprojekt 

• Styrkor och svagheter i IT-strukturen 

• Säkerhetsfrågor 

 

Inriktningen är att Ett IT ska lämna löpande information till 

kommunstyrelsens arbetsutskott, ungefär en gång per halvår. 

____________ 
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KSAU § 144   KLK.2021.258  253  
 

Markanvisning- Trygghetsboende på Lycksta äng, 
Västra Ringarp 8:504 - Selihof AB.  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen beslutar att teckna markanvisningsavtal med 

Selihof AB i enlighet med det framtaget underlaget. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutar 2022-03-02 § 27 att utse tävlingsbidraget 

som Selihof AB / Wingårdhs Arkitektkontor AB lämnat in till vinnare 

av markanvisningstävling. Vinnaren ska därmed erbjudas möjligheten 

att teckna ett markanvisningsavtal med Örkelljunga kommun som löper 

under 12 månader. 

 

Förhandlingar har genomförts med Selihof AB. Det finns ett förslag till 

markanvisningsavtal. Avtalets giltighet är 12 månader, vilket är i 

enlighet med den tid som erbjöds i markanvisningstävlingen. 

 

Mark- och exploateringsingenjören föreslår i tjänsteskrivelse 2022-05-

05 att kommunen ska teckna markanvisningsavtal med Selihof AB i 

enlighet med framtaget underlag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse- Markanvisningsavtal 

Underlag- Markanvisningsavtal 

Bilaga 1 - Markanvisningsavtal, Tävlingsunderlag 

Bilaga 2 - Markanvisningsavtal, Detaljplan  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-06-01
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KSAU § 145   KLK.2022.162  253  
 

Markanvisning gällande fastigheterna Stenyxan 1-5 
samt Gropen 2-3 - MA Living & Partners AB  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att 

markanvisningsavtal tecknas med bolaget MA Living & Partners 

AB gällande fastigheterna Stenyxan 1-5 samt Gropen 2-3. Avtalet 

får ha en löptid om maximalt 12 månader.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger mark- och 

exploateringsingenjör i uppdrag att förhandla med bolaget och 

återkomma med underlag till avtal. 

 

 

Sammanfattning 

Bolaget MA Living & Partners AB har 2022-04-08 lämnat in begäran 

om att få åtkomst till tomter inom bostadsområdet "Hjelmsjöstrand". 

Sju stycken fastigheter berörs på "Hjelmsjöstrand". Det gäller specifikt 

Stenyxan 1-5 samt Gropen 2-3. Önskemålet är att det sker genom att 

bolaget erhåller markanvisning under 12 månader till begärda tomter. 

Bolaget vill bygga sju stycken hus med vardera två bostäder vilket 

totalt ger 14 bostäder. Bostäderna avses ingå och förvaltas som en 

bostadsrättsförening.  

 

Mark- och exploateringsingenjören föreslår i tjänsteskrivelse 2022-05-

05 att markanvisningsavtal träffas med MA Living & Partners AB 

gällande fastigheterna Stenyxan 1-5 samt Gropen 2-3. Avtalet föreslås  

få ha en löptid om maximalt 12 månader. Vidare föreslås att mark- och 

exploateringsingenjören ges i uppdrag att förhandla med bolaget och 

återkomma med underlag till avtal. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Gunnar Edvardsson (KD), Christian Larsson (M), Tommy Brorsson 

och Niclas Bengtsson (SD) yrkar bifall till mark- och exploaterings-

ingenjörens förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Kartbilaga 
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E-post-  Begäran om markanvisning 

Bilaga- Översiktskarta 

Bilaga- MA Living & Partners AB præsentation 

Bilaga- BRF Hjelmsjöstrand prospekt  

____________ 
 
Expedieras till: 

Mark- och exploateringsingenjören (för åtgärd)
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KSAU § 146   KLK.2022.166  253  
 

Förvärvsframställningar gällande tomtmark inom 
industriområdet vid E4:an i Skånes Fagerhult, delar av 
Fagerhult 1:69 och Killhult 3:49   
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet, med uppdrag 

till kommunledningsförvaltningen att närmare utreda 

förutsättningarna för tomtmark inom industriområdet och 

prissättningen på marken.   

 

 

Sammanfattning 

Dialoger har pågått med tre olika bolag rörande tomtmarken som ligger 

inom industriområdet vid E4:an vid Skånes Fagerhults tätort. Samtliga 

bolag har framfört behov av tomter i olika storlekar. En så kallad 

intressentkarta har sammanställts och varit utgångspunkt i dialogerna 

med bolagen. 

 

Området är i dagsläget delvis exploaterat. I den del som inte är  

exploaterat behöver gata  med mera och VA anläggas. Marken i den 

delen som inte är exploaterad utgörs av råmark med varierande 

marknivåer. För den avsedda användningen av kvarvarande tomtmark 

(181 000 kvadratmeter) behöver 75 procent ställas i ordning genom 

exploatering. I den exploaterade delen av området finns en anlagd och 

därmed byggklar tomt om cirka 25 000 kvadratmeter. Den nyttjas för 

närvarande av bolaget Skånes Fagerhults Garden AB (tidigare 

Fagerhults Torv). 

 

Ett värdeutlåtande har inhämtats och en prisbedömning har gjorts. 

 

I tjänsteskrivelse 2022-05-11 föreslår mark- och 

exploateringsingenjören att försäljning av kvarvarande tomtmark som 

kommunen äger inom industriområdet erbjuds till marknaden till priset 

om 70 kronor per kvadratmeter i föreliggande råmarksskick och den 

byggklara tomten om 25 000 kvadratmeter erbjuds till pris om 200 

kronor per kadratmeter. 
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Arbetsutskottets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar omständigheterna i 

området, samt förutsättningarna för tomtmark inom industriområdet 

och prissättningen på marken. 

 

Efter förslag från Christian Larsson (M) beslutar kommunstyrelsens 

arbetsutskott att återremittera ärendet, med uppdrag till 

kommunledningsförvaltningen att närmare utreda förutsättningarna för 

tomtmark inom industriområdet och prissättningen på marken. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Intressentkarta 

E-post- Fötydligande av begäran  (Skånes Fagerhults Garden AB) 

E-post- Begäran om markåtkomst (Scandinavian Biogas m.fl)  

____________ 
 
Expedieras till: 

Mark- och exploateringsingenjören (för åtgärd)
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KSAU § 147   KLK.2022.45  719  
 

Unga tjejers ohälsa  
 

 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att 

pengarna avsätts till projektet (O)TRÖGA.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna information 

till kommunstyrelsen 2022-06-01 om beslutet och projektet. 

 

 

Sammanfattning 

I kommunstyrelsens internbudget för 2022 finns 1 000 000 kronor 

avsatta för att förbättra unga tjejers ohälsa. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar 2022-02-16 att uppdra åt 

kommunledningsförvaltningen att i dialog med övriga förvaltningar i 

kommunen se över vad pengar kan användas till. 

 

Kommunledningsförvaltningens utredare har lämnat tjänsteskrivelse 

med förslag till användning av pengarna. Förslaget är att satsa på 

projektet (O)TRÖGA, ett projekt med fokus på unga flickors otrygghet 

och utsatthet för sexuellt våld. Projektet syftar till att förbättra unga 

flickors upplevda och faktiska trygghet, vilka har starka kopplingar till 

målgruppens psykiska ohälsa. Projektet innehåller moment som 

nattvandring, utbildningssatsningar samt en medborgarbudget riktat till 

unga flickor och trygghetsskapande åtgärder.  

 

Ungdomsrådet har fått en presentation av projektet och ställer sig 

positiva till förslaget. Bland annat anser rådet att projektet kan bidra till 

att fler unga flickor får stöd och kan känna sig mer trygga i kommunen.  

 

Arbetsutskottets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott enas om att besluta att godkänna att 

pengarna avsätts till projektet (O)TRÖGA, samt att informera om 

beslutet och projektet vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-01.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Unga tjejers ohälsa.pdf 

Projektplan (O)TRÖGA.pdf 

Tidplan.pdf 
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Aktivitetsplan.pdf 

Kommunikationsplan.pdf 

Riskanalys.pdf 

Budgetplan.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunledningsförvaltningens utredare (för åtgärd) 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 (för information)
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KSAU § 148   KLKP.2022.7  026  
 

Sjukfrånvaro översikt  
 

 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens personalutskott behandlar 2022-02-09 § 4 ett 

ärende om sjukfrånvaron. Personalutskottet beslutar bland annat att 

uppdra åt HR att ta fram ett snitt över sjukfrånvaron på skolorna i 

Örkelljunga kommun. 

 

HR-enheten har tagit fram frånvarostatistik för 2021. Statistiken 

innehåller jämförelsetal för hela utbildningsförvaltningen, Kungskolan, 

Bokelundaskolan, Beringskolan, Mårdenskolan och byskolorna. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-02-09 - PU § 4 

Frånvarostatistik - jämförelse mellan olika skolor.pdf  

____________ 
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KSAU § 149   PLAN.2020.4     
 

Planprogram för Origo   
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna det 

upprättade planprogrammet i form av programhandling, 

illustrationsplan och samrådsredogörelse. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutar 2020-12-02 § 181 att uppdra åt 

samhällsbyggnadsnämnden att upprätta ett planprogram för Ejdern 

Norra - Örkelljunga centrum. Ett planförslag har varit på samråd 2022-

02-28 till 2022-03-31. Förslaget har bearbetats efter inkomna 

synpunkter. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2022-05-09 § 45 att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna det 

upprättade planprogrammet i form av programhandling, illustrationplan 

och samrådsredogörelse. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-09 direktjustering.pdf 

Tjänsteskrivelse godkännande SBN KS KF 

2020_4 Origo planprogram 

2020_4 Origo illustrationsplan 

2020_4 Origo samrådsredogörelse  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-06-01
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KSAU § 150   KLK.2022.161     
 

Förnyad granskning - Översiktsplan för Hässleholms 
kommun  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen beslutar att översända 

samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som Örkelljunga 

kommuns yttrande i ärendet. 

 

 

Sammanfattning 

Hässleholms kommun har översänt en förnyad granskning av 

översiktsplan för Hässleholms kommun. Förslaget anger mål, strategier 

och inriktning för den fysiska planeringen av Hässleholms kommun 

fram till år 2040. Synpunkter på förslaget ska lämnas senast 2022-07-

03. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram följande förslag till 

yttrande: 

 

"Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att följande ändringar 

har konkret eller direkt påverkan på Örkelljunga kommun. 

Ställningstagandet om väg 117 har under processens gång förändrats 

från att i samrådet ha föreslagits inte vara rekommenderad för farligt 

gods till att i den förnyade granskningen föreslås dras om utanför 

orterna Bjärnum och Vittsjö. 

 

I granskningsutlåtandet "Särskilt utlåtande" besvaras Örkelljungas 

synpunkt om det uteblivna stråket för cykelpendling längst med väg 24. 

Hässleholms kommun framför att ställningstagandet att inte utveckla ett 

pendlingsstråk grundar sig i Region Skånes cykelplanering som inte ser 

cykelpendlingspotential längst den sträckan. Däremot vill Hässleholm 

på sikt möjliggöra cykling mellan Hässleholm och Örkelljunga genom 

utveckling av rekreationsstråk längst sträckan.  

 

Örkelljunga kommuns synpunkter om granskningshandlingarna anses 

besvarade, ingen övrig erinran." 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-18  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

MEJL- Förnyad granskning – Översiktsplan för Hässleholms 

kommun.pdf 

Förnyad granskningshandling-compressed.pdf 

Särskilt utlåtande (Hässleholm granskningsutlåtande 1).pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-06-01
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KSAU § 151   KLK.2022.12  0  
 

Information från kommunchefen  
 

 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Tillförordnade kommunchefen informerar om följande: 

 

• Resultatet av upphandling av ekonomifunktionen 

• Arbetet med lokalförsörjningsplan 

• Arrangemang och aktiviteter där kommunen medverkar 

 

____________ 
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KSAU § 152   KLK.2022.165  0  
 

Inkommen skrivelse från Hälsa med Hästkraft  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till 

kommunchefen att ta fram förslag till riktlinjer avseende vad som 

ska visas på de sociala medier som kommunen använder. 

 

 

Sammanfattning 

Sex stycken brukare på den dagliga verksamheten Hälsa med hästkraft, 

har lämnat in en skrivelse. I skrivelsen behandlas frågan om att deras 

ansikten inte visas på sociala medier som är kopplat till verksamheten. 

De vill få synas på facebooksida och på instagram som tillhör Hälsa 

med hästkraft, inklusive deras ansikten. 

 

Med anledningen av frågorna som väcks i skrivelsen, föreslår 

kommunstyrelsens ordförande Christian Larsson (M) att 

kommunchefen ska ta fram ett förslag till riktlinjer avseende vad som 

ska visas på de sociala medier som kommunen använder. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från brukare på Hälsa med hästkraft (version med borttagna 

namn)  

____________ 
 
Expedieras till: 

Hälsa med hästkraft, för vidarebefordan till brukarna (för kännedom) 

Kommunchef (för åtgärd) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17
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KSAU § 153   KLK.2022.113     
 

Ny lokal för hantering av kyld mat till ordinärt boende  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet 

till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

 

 

Sammanfattning 

I tjänsteskrivelse 2022-04-04 föreslår fastighetschefen att 

kommunstyrelsens arbetsutskott anslår 400 000 kronor till ny lokal för 

kyld mat. 

 

Förslaget grundas på att det rum på Ringåsvägen 1 som i dagsläget 

används till att hantera kyld mat inte är anpassat för detta. Rummet är 

för varmt och för litet. 

 

Tanken är att flytta hanteringen till ett utrymme i kallförrådet på 

Ringåsvägen 1. Fördelen är att bilen som levererar den kylda maten kan 

köra ända fram till dörren väderskyddat. Vidare blir lokalen anpassad 

för att klara värme från kylskåpen. Arbetsytor skapas för packning och 

hygienisk hantering av kyld mat. 

 

Socialnämnden har behandlat ärendet 2022-05-03 § 61. Socialnämnden 

meddelar kommunstyrelsens arbetsutskott att socialnämnden ställer sig 

positiv till föreslagen åtgärd. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Christian Larsson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att avslå det 

presenterade förslaget. 

 

Arne Silfvergren (S) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen 

utan förslag till beslut.  

 

Niclas Bengtsson (SD) och Tommy Brorsson instämmer i att ärendet 

ska behandlas av kommunstyrelsen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra, och finner att arbetsutskottet 

beslutar i enlighet med Arne Silfvergrens (S) yrkande. 
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Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-03 - SN § 61 

Tjänsteskrivelse om ny lokal för hantering av kyld mat.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 
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KSAU § 154   KLK.2021.171  828  
 

Motion från KD - Erbjud motorintresserade ungdomar 
en plats att träffas  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska 

anses bifallen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens 

samt kultur- och fritidsförvaltningens yttrande daterat 2022-05-05.  
 

 

Sammanfattning 

Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) har lämnat in 

följande motion: 

 

"Erbjud motorintresserade ungdomar en plats att träffas på 

 

Den 8 december 2020 kunde vi läsa i HD om Polisens Epa-projekt i 

Perstorps och Klippans kommuner där polisen i form av en 

föreningsverksamhet vill samla de motorintresserade ungdomarna. 

Polisen berättar att man vill forma verksamheten tillsammans med 

ungdomarna. Kafe, olika samarbeten samt temakvällar med utbildning i 

ljud, lackering och sjukvård är några av förslagen. 

 

Vi ser ett stort antal motorintresserade ungdomar även i Örkelljunga 

kommun. I nuläget träffas man inne i centrum på parkeringar och 

områden som inte är framtagna för ändamålet. Kristdemokraterna ser 

fördelarna med att kunna tillhandahålla ett lättillgängligt motorområde 

för dessa ungdomar. 

 

Det är dags att vi politiker uppmärksammar kommunens 

motorintresserade ungdomar och erbjuder en mötesplats där de kan 

träffas med sina fordon och umgås på. Vi ser även fördelarna att som 

kommun eventuellt kunna ingå i Polisens Epa-projekt. 

 

Därför vill Kristdemokraterna ge Kommunfullmäktige i uppdrag att: 

 

- Utreda möjligheterna för att inrätta ett motorområde i Örkelljunga 

kommun där ungdomar kan träffas med sina fordon 
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- Undersöka möjligheterna för Örkelljunga kommun att ingå i Polisens 

Epa-projekt tillsammans med bland annat Perstorps och Klippans 

kommuner" 

 

Tidigare behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-05-19 § 190 att 

remittera motionen till kommunledningsförvaltningen att i samarbete 

med kultur- och fritidsförvaltningen inkomma med yttrande senast inför 

arbetsutskottets sammanträde 2021-11-17. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-02-16 § 38 att 

arbetsutskottets beslut från 2021-05-19 § 190 fortsatt ska verkställas. 

 

Yttrande och tjänsteskrivelse daterade 2022-05-05 

Kommunledningsförvaltningen lämnar i samverkan med kultur- och 

fritidsförvaltningen följande yttrande:  

 

"De motorburna ungdomarna är en stor del av invånarna i Örkelljunga 

kommun, vars intressen bör tillgodoses och bemötas. Å ena sidan är det 

viktigt att det finns en plats för motorintresserade ungdomar att vistas 

på, där det är möjligt att känna tillhörighet och få möjlighet att utöva 

sina intressen. Å andra sidan måste denna plats vara trygg, ha 

närvarande vuxna och uppfylla ett visst antal kriterier för att unga ska 

vilja vistas på den angivna platsen, exempelvis ett centralt läge med 

närhet till mat och drivmedel.  

 

Det verkar i nuläget inte finnas ett intresse hos målgruppen för att 

själva starta en förening och därmed tilldelas en lokal. Det är inte heller 

möjligt för kommunen att idag tillhandahålla en lokal där ungdomarna 

kan vistas i enlighet med gällande arbetsmiljöregler och i översyn av 

vuxna. Som ett alternativ bör kommunens möjligheter till att hyra eller 

låna ut en parkering eller grusplan till ungdomarna som uppfyller 

tidigare nämnda kriterier, i utbyte mot att ungdomarna följer bestämda 

ordningsregler undersökas.  

 

Förvaltningarna ser att fokus bör ligga på aktiviteter för målgruppen 

snarare än en fysisk plats att vistas på, vilket även flera andra 

kommuner (däribland Klippan) lyfter som en framgångsfaktor. Genom 

att erbjuda fler aktiviteter till ungdomarna som är målgruppsanpassade 

kan vi i större utsträckning förebygga att målgruppen vistas på platser 

där de stör omgivningen eller begår trafikbrott. De motorburna 

ungdomarna bör involveras mer i det dagliga arbetet med barn och 

unga för att få deras önskemål och behov tillgodosedda.  
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BRÅ arbetar aktivt med insatser för att dels bemöta målgruppens 

behov, dels för att förebygga ordningsstörningar och trafikföreteelser.  

 

Vidare menar kommunledningsförvaltningen samt kultur- och 

fritidsförvaltningen att det i nuläget inte är önskvärt att gå med i 

Polisens EPA-projekt. De främsta anledningarna till detta är att 

projektet ännu inte genomförts i de övriga kommunerna, samt att 

polisen i Örkelljunga redan arbetar aktivt med den problematik som kan 

kopplas till de motorburna ungdomarna. Dessutom är förflyttningen 

mellan kommunerna i dagsläget inte särskilt omfattande, vilket talar för 

att en större samverkan mellan kommunerna i dagsläget inte är 

nödvändig. Kommunen kommer i samverkan med polisen arbeta fram 

åtgärder riktade mot de motorburna ungdomarna i Örkelljunga, under 

förutsättningar att det finns ett behov för sådana åtgärder." 

 

I tjänsteskrivelse 2022-05-05 från kommunledningsförvaltningens 

utredare föreslås att kommunledningsförvaltningens och kultur- och 

fritidsförvaltningens yttrande översänds till kommunfullmäktige och att 

motionen därmed anses besvarad.  
 
Förslag vid sammanträdet 

Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att förslaget till beslut ska vara att 

föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses bifallen med 

hänvisning till kommunledningsförvaltningens samt kultur- och 

fritidsförvaltningens yttrande daterat 2022-05-05. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet 

från Gunnar Edvardsson (KD). 

 

Beslutsunderlag 

Yttrande - Motion från KD - Erbjud motorintresserade ungdomar en 

plats att träffas.pdf 

Protokoll 2022-02-16 - KSAU § 38 

Yttrande - Motion från KD - Erbjud motorintresserade ungdomar en 

plats att träffas.pdf 

Tjänsteskrivelse - Motion från KD - Erbjud motorintresserade 

ungdomar en plats att träffas på.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-06-01
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KSAU § 155   KLK.2021.93  138  
 

Motion från Moderaterna - Vi vill få fler människor i 
arbete och sysselsättning  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera 

ärendet till kommunledningsförvaltningen. Uppdraget är att 

utreda motionen parallellt med kommunchefens uppdrag att 

redovisa åtgärdsförslag efter Qualitariums utredning av 

socialförvaltningens organisation (uppdrag lämnat av 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-20 § 118). 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-04-21 § 154 att 

remittera en motion från moderaternas fullmäktigegrupp till 

socialnämnden för yttrande. 

Motionen har följande lydelse: 

"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. 
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Därför vill vi Moderater: 

Att socialförvaltningen utreder vilka insatser och krav som krävs i 

Örkelljunga för att minska bidragsberoende och utanförskap." 

Socialnämnden 2021-09-28 

Socialnämnden beslutar 2021-09-28 § 128 att överlämna yttrande från 

socialförvaltningen, föreslå att det görs en utredning om en 

sammanslagning av vuxenutbildningen och enheten för arbetsmarknad 

och intregration, samt att föreslå att motionen ska anses besvarad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-11-10 § 314 att 

återremittera ärendet till socialnämnden med uppdrag åt nämnden att 

besvara motionens att-sats. 

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 

Med anledning av återremissen har socialförvaltningen tagit fram ett 

nytt svar på motionen. I tjänsteskrivelse daterad 2021-12-06 från 

verksamhetschef lämnas följande fem åtgärdsförslag. 

• AMI får möjlighet genom ramökning att använda sig av 

arbetsmarknadsåtgärden anställningar med stöd för att minska 

antalet individer inom ekonomiskt bistånd. Erfarenheten av att 

använda anställningar som arbetsmarknadsinsats har 

dokumenterat goda resultat, både för etablering på 

arbetsmarknaden och språkutveckling. Möjligheten att inom 

ram arbeta på det sättet begränsas av att extratjänster fasas ut 

samt att det för övriga anställningar med stöd medföljer en 

lönekostnad som AMI har svårt att bära. 

• Handläggarna på ekonomiskt bistånd fortsätter det nyligen 

påbörjade riktade arbetet med att få individer som uppburit 

ekonomiskt bistånd i mer än ett år till andra insatser eller annan 

försörjning. Detta arbete kan leda till att enskilda individer får 

försörjning från rätt instans eller förutsättningar till 

självförsörjning genom arbete och studier. 

• Arbeta mer proaktivt med samverkan kring det kommunala 

aktivitetsansvaret KAA, mellan socialförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen. Syftet är att guida, ge kunskap om 

arbetsmarknaden och att ha ett individperspektiv för att inte 

unga personer ska riskera att hamna i försörjning via 

ekonomiskt bistånd. 

• Riktad åtgärd med ett införande av arbetsmarknadskunskap 

längre ner i åldrarna. Detta innebär ett proaktivt arbetssätt för att 

ge bättre förutsättningar för våra unga kommuninvånare i 
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framtiden. Även information till unga personer från vår budget- 

och skuldrådgivare kan vara en positiv åtgärd. 

• Tillsätta en extern utredning om en möjlig sammanslagning 

mellan vuxenutbildning, AMI och ekonomiskt bistånd i en 

förvaltning. En sådan sammanslagning skulle kunna ge en 

tydligare röd tråd och en väg in för kommuninvånare genom 

utbildning och/eller arbetsmarknadsinsats i kombination för 

tydlig sammanhållen vägledning mot självförsörjning och god 

språkkunskap. 

 

Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-14 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att överlämna 

tjänsteskrivelsen från socialförvaltningen (daterad 2021-12-06) till 

kommunstyrelsens arbetsutskott, som socialnämndens yttrande i 

ärendet, föreslå att motionen ska bifallas, samt att föreslå att det ska 

genomföras en utredning, gärna extern, om en möjlig sammanslagning 

mellan vuxenutbildning, AMI och ekonomiskt bistånd. Stefan Svensson 

(SD) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

 

Socialnämnden 2022-01-11 

Socialnämnden beslutar med sex röster mot fem att återremittera  

ärendet med uppdrag att förtydliga utredningsuppdraget för en extern  

utredning, precisera kostnaden för utredningen och ange vem som ska  

bekosta utredningen. 

 

Underlag med anledning av återremissen 

Socialförvaltningen har tagit fram underlag om en möjlig extern 

utredning. I förslaget till upplägg från P&P AB framgår närmare 

detaljer kring hur utredningen kan gå till, samt företagets bedömda 

tidsåtgång och begärda pris. 

 

Frågeställningen om vem som ska stå för kostnaden kan inte besvaras 

av socialförvaltningen, eftersom det är kommunfullmäktige som är 

beslutsfattare i ärendet. 

 

Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-15 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att överlämna 

tjänsteskrivelsen från socialförvaltningen (daterad 2021-12-06) till 

kommunstyrelsens arbetsutskott, som socialnämndens yttrande i 

ärendet, föreslå att motionen ska bifallas, samt att föreslå att det ska 

genomföras en utredning, gärna extern, om en möjlig sammanslagning 

mellan vuxenutbildning, AMI och ekonomiskt bistånd. 
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Socialnämndens behandling 2022-04-05 

Efter diskussion enas socialnämnden om att att överlämna 

tjänsteskrivelsen från socialförvaltningen (daterad 2021-12-06) till 

kommunstyrelsens arbetsutskott, som socialnämndens yttrande i 

ärendet. Övriga delar av arbetsutskottets förslag utgår. Detta förslag 

läggs fram av Gunilla Danielsson (S), Stefan Svensson (SD), Annika 

Jönsson (M) och Birgit Svensson (MP). 

 

Förslag vid sammanträdet 

Christian Larsson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till 

kommunledningsförvaltningen. Uppdraget föreslås vara att utreda 

motionen parallellt med kommunchefens uppdrag att redovisa 

åtgärdsförslag efter Qualitariums utredning av socialförvaltningens 

organisation.  

 

I yrkandet instämmer Gunnar Edvardsson (KD), Niclas Bengtsson (SD) 

och Tommy Brorsson. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet återremitterar ärendet enligt 

yrkandet från Christan Larsson (M). 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-05 - SN § 47 

Motion från Moderaterna - Vi vill få in fler människor i arbete och 

sysselsättning.pdf 

Protokoll 2021-11-10 - KSAU § 314 

Tjänsteskrivelse efter återremiss från KSAU, avseende motionen om att 

få fler människor i arbete och sysselsättning 

Förslag från P&P om upplägg av utredning.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12
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KSAU § 156   SN.2022.78     
 

Rapport från revisionen om framtida organisation för 
enheten för arbetsmarknad och integration (AMI)  
 

 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till 

handlingarna. Revisionsrapporten och socialnämndens yttrande 

överlämnas som information till kommunfullmäktige. 

 

 

Sammanfattning 

Revisorerna har genom KPMG genomfört granskning av enheten för 

arbetsmarknad och integration (AMI) och dess framtida organisation. 

 

Revisorerna framför synpunkter avseende måluppfyllelse, samverkan 

och åtgärder för att möta framtida utmaningar. Revisorerna önskar 

yttrande från socialnämnden senast 2022-06-17. Yttrandet ska behandla 

resultatet i granskningen med en beskrivning kring vilka åtgärder som 

nämnden avser att vidta för att nå angivna mål inom 

arbetsmarknadsområdet samt vilka åtgärder som görs för att möta 

framtida utmaningar till följd av Arbetsförmedlingens omorganisation. 

 

Verksamhetschefen inom socialförvaltningen har tagit fram förslag till 

yttrande. I yttrandet beskrivs den nuvarande situationen när det gäller 

samverkan med Arbetsförmedlingen. Vidare redogörs för förändringar 

som väntas kunna ske, och vilka åtgärder som verksamheten planerar. 

 

Socialnämnden beslutar 2022-05-03 § 60 att översända yttrandet till 

revisorerna som socialnämndens yttrande.  

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-03 - SN § 60 

Missiv från revisionen med begäran om yttrande 

Revisionsrapport om framtida organisation för AMI 

Yttrande från socialförvaltningen.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30
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KSAU § 157   KLK.2022.171     
 

Anvisningar för delårsrapport 2022  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

fastställa anvisningarna för delårsrapporten 2022. 

 

 

Sammanfattning 

Delårsrapport ska upprättas per 2022-08-31. 

 

Ekonomichefen har tagit fram förslag till anvisningar för 

delårsrapporten 2022. I anvisningarna ingår en tidplan. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till anvisningar för delårsrapport 2022.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-06-01
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KSAU § 158   KLK.2022.151     
 

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda samt 
valförrättare under mandatperioden 2023-2026  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt 

kommunledningsförvaltningen att till kommunstyrelsen 2022-06-01 

sammanställa ett förslag till reviderade bestämmelser, med 

utgångspunkt från arbetsutskottets ställningstaganden enligt 

nedan. 

 

 

Sammanfattning 

Vid arbetsutskotts sammanträde 2022-05-11 fördes samtal om 

nuvarande bestämmelser och vad som ska förändras inför nästa 

mandatperiod. 

 

Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ett nytt underlag. I 

besluts- och diskussionsunderlaget framställs följande frågeställningar 

där KSAU:s ståndpunkter efterfrågas. 

 

1. Är storleken på årsarvoden i behov av justering och om så är 

fallet, hur?  

2. Är sammanträdesarvodet (inklusive sammanträde i fullmäktige) 

i behov av justering och om så är fallet, hur?  

3. Vid förrättningar, som bestämmelserna 2023–2026 medger 

ersättning, skall då arvode utgå utöver ersättning för förlorad 

arbetsinkomst?  

4. Skall det finnas ett tak för ersättning av förlorad arbetsinkomst, 

exempelvis antal timmar per dygn?  

5. Vid vilken tidpunkt skall årsarvodet för valnämndens 

ordförande börja respektive sluta?  

6. Skall ej tjänstgörande ersättare ha rätt till kilometerersättning?  

 

Arbetsutskottets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar frågeställningarna enligt 

ovan, vilket leder till följande ståndpunkter. 

 

1. Fortsätta med nuvarande modell 
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2. Kommunfullmäktige sammanträdesarvode ska höjas till 500 

kronor per sammanträde. 

3. Ja 

4. Niclas Bengtsson (SD) föreslår ett tak på tio timmar. Arne 

Silfvergren (S) och Gunnar Edvardsson (KD) föreslår att 

förlorad inkomst ersätts vid styrkande av densamma, alternativa 

beräkningar finns vid olika sysselsättningsformer eller 

arbetslöshet. Övre gräns 430 kronor per timme. 

5. Valnämndens årsarvode ska utgå från 1 juli året innan val, till 

och med 31/12 under valåret. 

6. Ja 

 

Utöver ovanstående ställningstagande framförs följande 

ändringsförslag utifrån nuvarande bestämmelser. 

 

Gunnar Edvardsson (KD) föreslår: 

• Årsarvodet till kommunfullmäktiges ordförande höjs till 50 

procent av inkomstbasbeloppet 

• Årsarvodet till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen höjs till 

70 procent av inkomstbasbeloppet 

• Årsarvodet till socialnämndens ordförande höjs till 140 procent 

av inkomstbasbeloppet 

• Årsarvode till socialnämndens 1:e vice respektive 2:e vice 

ordförande ska utgå med 30 procent av inkomstbasbeloppet (till 

skillnad från dagens modell där årsarvodet är samma för alla 

ledamöter i arbetsutskottet) 

• Årsarvodet till utbildningsnämndens ordförande höjs till 130 

procent av inkomstbasbeloppet 

• Årsarvode till utbildningsnämndens 1:e vice respektive 2:e vice 

ordförande ska utgå med 30 procent av inkomstbasbeloppet (till 

skillnad från dagens modell där årsarvodet är samma för alla 

ledamöter i arbetsutskottet) 
 

Christian Larsson (M) föreslår: 

• Arvode vid tjänstgörande som ordförande ska inte utgå i 

socialnämnden och utbildningsnämnden, om Gunnar 

Edvardssons (KD) förslag till årsarvoden till 1:e vice respektive 

2:e vice ordföranden genomförs. 

• De nuvarande reglerna för när fast arvode får minskas (enligt § 

3 stycke 3) ska förtydligas, så att det blir klarlagt när fast arvode 

får dras in. 
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Arne Silfvergren (S) och Gunnar Edvardsson (KD) föreslår: 

• Ersättningen per timme till valförrättare ska vara samma som 

sammanträdesarvodet till förtroendevalda. Det innebär att 

uppräkning ska göras enligt inkomstbasbeloppet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns motstridiga förslag avseende 

eventuellt tak för förlorad arbetsinkomst (frågeställning nummer 4). 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet 

förespråkar regler i enlighet med yrkandet från Arne Silfvergren (S) 

och Gunnar Edvardsson (KD). 

 

Ordförande finner vidare att de framförda förslagen ska lämnas vidare 

till kommunledningsförvaltningen, med uppdrag  att till 

kommunstyrelsen 2022-06-01 sammanställa ett förslag till reviderade 

bestämmelser. 

 

Beslutsunderlag 

Besluts- och diskussionsunderlag avseende bestämmelser om arvode 

för förtroendevalda samt valförrättare mandatperioden 2023-2026.pdf 

Underlag - Nu gällande bestämmelser om ersättning för 

förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2019-2022.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-06-01



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-18  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Ägardirektiv Örkelljungabostäder AB 2022  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat 

ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB. 

 

Tommy Brorsson deltar inte i beslutet. 

 

 

Sammanfattning 

Med utgångspunkt från arbetsutskottets ställningstaganden 2022-05-11, 

har ett förslag till reviderat ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB 

arbetats fram av tillförordnade kommunchefen. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Gunnar Edvardsson (KD) yrkar bifall till förslaget. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det enbart finns yrkande om bifall till 

förslaget, och att arbetsutskottet föreslår att ägardirektivet ska antas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om nytt ägardirektiv för Örkelljungabostäder.pdf 

Ägardirektiv Örkelljungabostäder 2022 - förslag till KSAU 2022-05-

18.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 
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