
 

 
Sammanträdesprotokoll 2015-02-11  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   
 
Tid och plats 2015-02-11 - Kommunhuset klockan 13.30-16.10. 

Beslutande  
 Carina Zachau (M) - ordförande 

Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande 
Christer Olsson (S) - ledamot 
Tommy Brorsson (SD) - ledamot 
Agneta Lindau-Persson (S) - tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare 
Peter Andreasson, kommunchef 
Stefan Christensson, ekonomichef, § 20 
Leif Kristensson, IT-chef, § 21 
 

Justering  

Justerare Agneta Lindau-Persson  
 

 
Plats och tid  

 
Kommunhuset  

Justerade paragrafer §§ 19 - 37  

Underskrifter  

Sekreterare  
................................................................. 
Kenth Svensson 

Ordförande  
................................................................. 
Carina Zachau 

Justerare  
................................................................. 
Agneta Lindau-Persson 

  
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2015-02-11  

Datum för uppsättande 
av anslag 

2015-02-20 
 

Datum för nedtagande av 
anslag 

2015-03-16 
 

Förvaringsplats för  
protokoll 

 
Kommunkansliet 

Underskrift  
................................................................. 
Kenth Svensson 
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KSAU § 19   KLK.2015.7  00  
 
Eventuellt övriga ärenden   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att som extraärende hantera ärenden KLK 2015.3 EPA-analys, 

KLK 2015.35 Projektbeskrivning till Europabanan samt 
KLK 2015.56 Förtidsröstning vid omval till 
kommunfullmäktige i Båstads kommun 

____________ 
 
  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 20   KLK.2015.22  101  
 
Ekonomisk information  
 
Ekonomichef Stefan Christensson informerar om arbetet med 
årsbokslutet, detaljbudget och kvalitetsarbetet. Vidare informeras om 
bluffakturor och kundreskontran inom VA-verksamheten. Arbete pågår, 
dels med detaljer för att skapa kvalitet, dels uppgradering av IT-
program. Kodplanen är utbytt från och med den 1 januari 2015. 
 
När det gäller placeringar är utfallet av fonderna positivt. Slutligen 
informeras om kommunens preliminära resultat.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
____________ 

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 21   KLK.2015.52  005  
 
Information om Bredbandsutbyggnad i Örkelljunga 
kommun   
 
IT-chef Leif Kristensson informerar om bredbandsutbyggnad i 
Örkelljunga kommun. Informationen berör bl a Åsljunga. För att 
utbyggnaden skall bli aktuell krävs det ett visst antal intressenter. 
Kostnaden blir då cirka 15.000-20.000 kronor per intressent. 
 
Intressenter finns för närvarande i ytterkanterna av kommunen och i 
t e x  Sjöhultet. 
 
Erbjudanden för fiberinstallationen lämnas för närvarande i Örkelljunga 
för Karpstigen, Mörtstigen, Skytteparksvägen och Hjälmsjövägen.  
 
Arbete har påbörjats i en ring från Beringskolan , Hässleholmsvägen 
och till Ejdern och tillbaka och därigenom skapas redundans. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att för ytterligare information inbjuda Leif Kristensson till 

arbetsutskottets sammanträde 2015-04-15. 
____________ 
 
  Expedieras till: 
  Leif Kristensson 
  Komunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-15

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 22   KLK.2014.21  612  
 
Besvarande av motion - Regionalt centrum för 
industriprogrammet och industriteknisk vuxenutbildning  
 

Martin Gustafsson, C, har inlämnat en motion om Regionalt centrum 
för industriprogrammet och industriteknisk vuxenutbildning. 
I motionen framgår följande: 

Av kommunerna i nordvästra Skåne är Örkelljunga ensam om att 
erbjuda utbildning enligt industriprogrammet. Idag går 8 elever i 
gymnasiedelen och 12 vuxna, de flesta invandrare, i  
Utbildningscentrums verkstadsutbildning. Skalar man upp dessa elever 
från Örkelljunga till hela regionen torde antalet kunna öka väsentligt, 
kanske med något 100-tal eller mer.  

Rektorerna inom vuxenutbildningen i regionen är positiva till idén och 
stöder den. Yrkesrådet på UC ser med intresse att sådan utbildning 
startas samt att då lägga till svetsutbildning, då behovet av 
licenssvetsare är stort. 

Lämplig lokal finns i Eket i fd Postofabriken, som ägs av Ekets AB. 
VD, Anders Josefsson på Ekets AB är t ex mycket positiv till förslaget 
och erbjuder maskiner för utbildning i skärande bearbetning. Ett 
regionalt centrum för industriutbildning blir ett bra underlag för 
rekrytering till företag inom nordvästra Skåne. 

Lokalen är på 4.000 m2 varav 900 m2 utgörs av personal- och 
kontorslokaler. Ser man på sikt finns det stora möjligheter till 
avknoppning av företag och inflyttning till Eket till båtnad för skola 
och lokal service. Goda bussförbindelser underlättar för resande från 
annan ort men boende på plats måste kunna erbjudas, vilket bör gå att 
förverkliga inom anläggningen. 

Centerpartiet hemställer om att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunledningen att skyndsamt utreda och verkställa ett regionalt 
Centrum för industriutbildning enligt ovan. 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till 
utbildningsnämnden för yttrande senast 2014-05-21.  
  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott har begärt och erhållit förlängd 
svarstid till 2014-11-15 då en ny gymnasierektor är tillsatt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2014-05-21 - KSAU § 94 
Motion - Regionalt centrum för industriprogrammet och industriteknisk 
vuxenutbildning 
Protokoll 2015-01-15 - UN § 12 Svar på motion 
Yttrande från rektor för Utbildningscentrum  
 
Utbildningsnämnden har därefter beslutat 
 
att med anledning av motionen och yttrandet från rektor Kristian 

Lindgren, Utbildningscentrum föreslå kommunstyrelsen att 
utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda de politiska och 
ekonomiska förutsättningarna för ett regionalt centrum för 
industriutbildning. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att återremittera ärendet till Utbildningsnämnden med följande 

frågeställningar som skall besvara senast den 11 maj 2015: 
 
 Vilka är planerna inom riksdag och regering för att utveckla 

och stödja denna formen av utbildningar samt lämna 
bidrag? 

 
 Hur ser sökandesiffrorna ut för industriutbildningar för 

gymnasieungdomar i de nordvästskånska kommunerna? 
 
 Är kommunerna i  Skåne Nordväst beredda att aktivt verka 

för att denna formen av industriutbildning etablerar sig i 
Örkelljunga och isåfall finns det möjlighet att nå bindande 
överenskommelser? 

 
 Hur stort är behovet hos kommunens företag för aktuella 

utbildningar?, samt  
  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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att notera att frågan om lokaler får hanteras när det finns en 

positiv utveckling av antalet sökande?  
____________ 
 
  Expedieras till: 
  Utbildningsnämnden 
  Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-20

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 23   KLK.2015.26  040  
 
Intern kontrollplan 2014 - Räddningsnämnd  
 
Räddningschef Bengt-Ove Ohlsson har översänt intern kontrollplan för 
räddningstjänsten 2014.  
 
Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan 2014 - Räddningsnämnd  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 
 
att godkänna genomförd intern kontrollplan 2014 för 

räddningstjänsten. 
____________ 
 
  Expedieras till: 
  Kommunstyrelsen

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 24   KLK.2015.27  160  
 
Årlig uppföljning av ersättningen till kommuner från 
anslag  för Krisberedskap   
 
Beredskapssamordnare Kenth Svensson och räddningschef Bengt-Ove 
Ohlsson har svarat på den årliga  uppföljningen om lämnad ersättning 
till kommuner från anslaget för Krisberedskap.  
 
Beslutsunderlag 
Årlig uppföljning av ersättningen till kommuner från anslag  för 
Krisberedskap   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna till länsstyrelsen och Myndigheten för säkerhet 

och beredskap, MSB inlämnad årlig uppföljning av 
ersättningen för krisberedskap.  

____________ 
 
  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 25   KLK.2015.23  108  
 
Överklagande om beslut i kommunstyrelsen, 
förvaltningsrätten angående laglighetsprövning   
 
Kommunchef Peter Andreasson anför följande med anledning av 
överklagat beslut: 
 
Bakgrund 
Sverigedemokraterna (SD) i Örkelljunga kommun har överklagat beslut 
i kommunstyrelsen 2015-01-14 ärende KS § 19. Överklagandet gäller 
att ordförande inte tagit upp önskat yrkande i kommunstyrelsen om att 
kommunen inte ska ta emot några ensamkommande flyktingbarn.  
 
Överklagande menar att yrkanderätten borde gälla och reserverade sig 
därför mot föreslaget beslut ifrån kommunstyrelsens arbetsutskott och 
skickade överklagan till Förvaltningsrätten i Malmö.  
 
I anmodan från Förvaltningsrätten står det att SD yrkar om att ta emot 
ett lägre antal ensamkommande flyktingbarn. Enligt tidigare bifogade 
protokoll framgår att yrkandet var ”att kommunen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta, att snarast helt avveckla verksamheten för 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn”.  
 
Beskrivning av ärendet 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari behandlades 
ärendet som ger Migrationsverket möjlighet att placera 
ensamkommande barn utan avtal. Som beslutsmaterial fanns 
Migrationsverkets och Länsstyrelsens information om nya 
fördelningstal samt en skrivelse till dessa från kommunstyrelsen som 
lyfter problematiken i att inte kunna planera ett gott mottagande vid ej 
förberedd placering.  
  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Nuläget  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit beslut om att 
Örkelljunga kommun inte är beredd att teckna avtal om utökat antal 
asylplatser men är medvetna om att den ändrade lagstiftningen ger 
Migrationsverket rätt att placera ensamkommande barn utan avtal.  
 
Sedan 2012 har Örkelljunga kommun ett mellankommunalt avtal med 
Klippans kommun om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. 
Personalen är anställd av Klippans kommun och boendet är placerat i 
Örkelljunga kommun. De ensamkommande barnen har sin skolgång i 
Örkelljunga och det är också Örkelljunga kommun som tillsätter gode 
män.  
 
Örkelljunga kommun tecknade den 16/12 2014 ett nytt avtal om boende 
för barnen med Brännborns fastigheter AB om att hyra Hjälmsjövik 
under fem år. Avtalet innebär en kostnad för kommunen men samtidigt 
en garanti för att kunna ta emot de barn som anvisas till kommunen av 
Migrationsverket.  
 
Ärendehantering under kommunstyrelsen sammanträde  
den 14 januari 2014 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Tommy Brorsson, SD att 
kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige besluta att snarast 
helt avveckla verksamheten för ensamkommande flyktingbarn.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau ansåg att yrkandet bör 
ses som ett nytt ärende som inte blivit berett. Hon menade att beslut i 
ärendet medför konsekvenser som påverkar flertalet faktorer såsom 
personal, det mellankommunala avtalet med Klippans kommun, gode 
män, ekonomi och juridiska aspekter. Samt att det påverkar de barn 
som Migrationsverket placerat i kommunen som kommunen är 
ansvariga för.  
 
Ordförande ansåg därför att yrkandet strider mot § 27 i 
kommunstyrelsens reglemente som innebär att ärenden med bredare 
konsekvenser bör beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Mot bakgrund av detta gav hon yrkande frågan om han kunde 
omformulera yrkandet till att antingen återremittera ärendet till 
arbetsutskottet så att konsekvenserna för kommunen och barnen skulle 
kunna behandlas. Alternativt lägga ett yrkande om att utreda 
förutsättningarna för att helt avveckla verksamheten för 
ensamkommande flyktingbarn.   

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Arbetsutskottets överläggning 2015-02-11 
Tommy Brorsson anför att han inte ställer sig bakom skrivelsen. 
 
Proposition 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden 
proposition på förslagen och finner att kommunchefens yttrande antas. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-01-14 
Underrättelse från Förvaltningsrätten Malmö 
Ärende KS § 19 svar till förvaltningsrätten i Malmö.docx 
ks-reglemente Örkelljunga kommun.pdf  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar således 
 
att som yttrande från Örkelljunga kommun i 

Förvaltningsrättens Mål 766-15 Domare 107 överlämna 
skrivelsen från kommunchef Peter Andreasson 

 
Tommy Brorsson reserverar sig mot beslutet. 
____________ 
 
  Expedieras till: 
  Förvaltningsrätten i Malmö, Avdelning 1. 

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 26   KLK.2014.396  070  
 
Motion från M om att skapa beredningar under KF  
 
Carina Zachau, M, har inlämnat en motion om att skapa beredningar 
under kommunfullmäktige. Av motionen framgår följande: 
 
Tillfälliga beredningar kan inrättas för behandling av ärenden av extra 
stort och brett allmänt intresse som när nya stora arbetsområden åläggs 
kommunen och i vägvals- och utvecklingsfrågor. Det är 
kommunfullmäktige som ska besluta om en fråga ska hanteras i en 
tillfällig beredning och det ska givetvis finnas tydliga direktiv till 
densamma. Örkelljunga kommun har inte vid något tillfälle utnyttjat 
möjligheten till att skapa tillfälliga beredningar direkt under 
kommunfullmäktige, men vi moderater anser att följande två frågor är 
lämpliga att hantera i beredningar: 
 
Integration av invandrare, framför allt flyktingar. Denna fråga berör 
många viktiga funktioner i samhället som måste fungera samspelt. Den 
har också ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt, både positiva 
och negativa, som behöver kartläggas. Efter en lång tid av ensidigt 
fokuserande på själva mottagningsprocessen är det nu hög tid att det tas 
ett helhetsgrepp av hur denna stora förändring av vårt samhälle kan 
göras på allra bästa sätt. Ingen tvekan om att vi behöver fler människor 
i detta stora och glesbefolkade land, men det är både frustrerande och 
ett resursslöseri att inte ta emot våra nyanlända på ett bättre sätt än idag. 
 
Landsbygdsutveckling. I dessa tider av att större orter blir allt större 
medan de mindre minskar ännu mer är det extra viktigt att vi som 
befinner oss i gränslandet mellan dessa två utvecklingsvägar aktivt 
jobbar för att komma in i en god cirkel av utveckling som förstärker sig 
själv. Det kräver att kommunen tillsammans med andra aktörer i 
föreningar, byalag, intresseföreningar och bland enskilda, utvecklar, 
stärker och stimulerar landsbygdens utveckling. I vår kommun finns det 
nästan 90 byar som behöver hjälp med att samverka för en starkare 
landsbygd i utkanten av Familjen Helsingborg. 
  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Vi moderater vill därför 
 
Att kommunfullmäktige tillsätter beredningar direkt under 
kommunfullmäktige som ges i uppdrag att arbeta med ovanstående två 
frågor. 
 
Att instruktioner tas fram för tillfälliga beredningar direkt under 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-01-26 - KF §7 
Motion från M om att skapa beredningar under KF  
 
Kommunfullmäktige har beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium för 

yttrande. 
____________ 
 
  Expedieras till: 
  Kommunfulllmäktiges presidium

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 27   KLK.2014.428  006  
 
Motion om ledamöters placering i sessionssalen vid KF 
möte  
 
Ingmar Svensson, S, har inlämnat en motion vari anges följande: 
 
Som ny ledamot av kommunfullmäktige finner jag det märkligt med 
den placering som råder i fullmäktige. Jag tycker det kan vara 
besvärande att sitta mellan t ex en moderat och en sverigedemokrat 
som, medvetet eller omedvetet, kan ta del av mina anteckningar och 
vad jag strukit eller noterat i handlingar och dagordning. Det skulle 
vara en viss trygghet för oss nybörjare att sitta tillsammans med våra 
partikamrater och de vi har valsamverkan med. Vid debatter är det svårt 
att få fram synpunkter och information av olika slag till den av gruppen 
som skall framföra gruppens talan. 
 
Normalt vill man kunna få eller lämna en uppgift som är viktig i 
debatten. Det kan vara en liten viskning eller en liten lapp. Detta är helt 
omöjligt med nuvarande placering av ledamöterna. 
 
En mer sammansluten placering av de olika grupperna skulle 
förmodligen innebära att ett antal ajourneringar inte skulle vara 
behövliga. 
 
Jag förslår därför fullmäktige besluta: 
 
att nuvarande placering i fullmäktiges sessionssal ändras på så sätt att 
ledamöterna sitter samlade partivis och med de partier de har 
valsamverkan med. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-01-26 - KF §14 
Motion - Angående ledamöters placering i sessionssalen vid KF möte  
 
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att remittera motionen, dels till kommunfullmäktiges presidium, 

dels till i kommunfullmäktige representerade partier, för 
yttrande senast 2015-04-30. 

____________ 
 
  Expedieras till: 
  Kommunfullmäktiges presidium 
  I kommunfullmäktige representerade partier  
  Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-13  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 28   KLK.2014.412  294  
 
Motion - Tillskapa mindre, enklare bostäder passande 
unga människor  
 
Mats Persson, MO, har inlämnat en motion om att tillskapa mindre, 
enklare bostäder passande unga människor. Av motionen framgår 
följande: 
 
Dagens bostadssituation i Örkelljunga är miserabel för unga människor 
som både vill och behöver flytta hemifrån. 10.000:- i månaden för en 
nybyggd lägenhet är en orimlig börda för en ung människa som skall 
skapa sin framtid och ett eget boende. Ettor och tvårummare finns bara 
i 
fantasin. Vi vill gärna att de unga skall stanna i orten och verka här. 
Men hur skall detta bli möjligt? Vi varken har eller planerar bostäder 
som skulle passa målgruppen. Vi äger bolaget Örkelljungabostäder och 
kan mycket väl bygga både enkelt och ändamålsenligt men det är inte 
ett område som privata aktörer tjänar tillräckligt mycket pengar på. Det 
hela blir ofta en ond cirkel, har Du inget jobb kan Du inte efterfråga en 
dyr bostad.  Min egen generation var lyckligt lottad, man både fick jobb 
och tillgång till bostad. Så är det tyvärr inte längre. Ibland glömmer vi 
tyvärr att en god bostad är en social rättighet. 
 
Med anledning av ovanstående hemställer jag att kommunen uppdrar åt 
Örkelljungabostäder att planera och skapa lämpliga bostäder för unga, i 
denna motions anda. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-01-26 - KF §9 
Tillskapa mindre, enklare bostäder passande unga människor  
 
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att remittera motionen till Örkelljungabostäder AB för yttrande 

senast 2015-04-30.  
_____________ 
 
  Expedieras till: 
  Örkelljungabostäder AB  
  Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-13  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 29   KLK.2014.427  538  
 
Motion - Ordna möjlighet att pumpa däck  
 
Agneta Lindau-Persson, S, har inlämnat en motion om möjlighet att 
pumpa däck. Av motionen framgår följande: 
 
I många kommuner, i dag på en central plats i stad/by, finns möjlig- 
heter att pumpa däcken på sin cykel. På central plats i Örkelljunga 
fattas denna så viktiga "pump". 
 
Varje dag cyklar många till och från byn i olika ärenden. Och det är 
många som väljer cykel framför bil och då tycker vi Socialdemokrater 
att en luftpump skulle vara praktisk att ha tillgång till. 
 
Vi menar att detta underlättar för cyklister och bör vara, är en del av, 
Örkelljunga kommuns arbete för att göra det lättare att vara klimatsmart 
i vardagen. Fler cyklister ger en trevligare miljö, mindre trängsel på 
gatorna, renare luft och friska, trygga medborgare i rörelse. 
 
Därför vill vi att: 
 
Örkelljunga kommun snarast installerar en luftpump för pumpning av 
cyklar, barnvagnar, rullstolar och rullatorer på en central plats i 
Örkelljunga centrum, under dagtid. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-01-26 - KF §13 
Motion - Ordna möjlighet att pumpa däck 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för 

yttrande senast 2015-04-30. 
____________ 
 
  Expedieras till: 
  Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-13  
  Samhällsbyggnadsnämnden 

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 30   KLK.2014.425  754  
 
Motion om försörjningsstöd, "Olofströmsmodellen"  
 
Björn Zorec, FP, och Kristina Söderlund, SPI, har inlämnat  en motion 
om försörjningsstöd "Olofströmsmodellen". Av motionen framgår 
följande: 
 
Olofströms kommun är en av de kommuner i hela riket som lägger 
minst pengar på försörjningsstöd per invånare. Siffrorna kommer från 
en ny rapport av socialstyrelsen. Enligt ansvariga i Blekingekommunen 
beror det goda resultatet på att man varit duktiga på att koppla 
försörjningsstöd till utbildning och arbete i förlängningen. Individens 
egenansvar är mycket viktigt. Rapporten visar att hela Blekinge ligger 
under rikssnittet men att Olofström är exceptionella med exempelvis 
fyra gånger lägre kostnader än Karlskrona per invånare. Då den nu 
kallade "Olofströmsmodellen" visat sig så effektiv. Då man har sänkt 
sina kostnader under 15 års tid från 17 miljoner till 3 miljoner kronor, 
har andra kommuner runt om i landet gått i motsatt riktning med ökade 
kostnader. Medarbetare från kommuner över hela landet åker till 
Olofströms kommun för att lära om "Olofströmsmodellen". 
 
Vi anser att även Örkelljunga bör hänga på detta "tåget". Företrädare 
för SPI Välfärden i Örkelljunga har kontaktat ledningen för den lyckade 
modellen. Dessa ledare meddelade att de gärna kommer till Örkelljunga 
för att informera om projektet. 
 
Folkpartiet/SPI Välfärden föreslår: 
 
att Örkelljunga kommun tar kontakt med Olofströms kommun för att 
minska kostnaderna för försörjningsstödet. Det senare har som bekant 
en tendens att öka kraftigt i vår kommun. 
 
att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen, att utreda denna 
motion i enlighet med motionärernas intentioner. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-01-26 - KF §12 
Motion om försörjningsstöd, "Olofströmsmodellen"  
  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att remittera motionen till socialnämnden för yttrande senast 

2015-08-15. 
____________ 
 
  Expedieras till: 
  Socialnämnden 
  Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-09

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 31   KLK.2015.19  053  
 
Motion - Kommunen bör satsa på lokal- och 
närproducerad mat.  
 
Anneli Eskilandersson, SD, Mikael Eskilandersson, SD, och Tommy 
Brorsson, SD har inlämnat en motion om att kommunen bör satsa på 
lokal- och närproducerad mat. 
 
Av motionen framgår följande: 
 
Sverigedemokraterna anser att eftersom lokalt producerat och närodlat 
oftast är bättre mat med mindre gifter än till exempel ekologiskt odlad 
mat, så bör vi fokusera mer på att få bra och giftfri mat till våra skolor, 
särskilda boende och äldreboende, än att produktionssättet måste vara 
ekologiskt som moderaterna föreslår i ett initiativ. Lokalt- och 
närproducerad mat samt kött som produceras med en god djurhållning 
och på ett miljösmart sätt, finns att köpa på marknaden redan idag och 
då finns ingen anledning att vänta till 2020 med att börja ställa om till 
bättre råvaror i kommunens mat. 
 
Sverigedemokraterna ser även flera fördelar med lokalt och 
närproducerad mat både ur miljöhänseende, eftersom transporterna 
minskar, men framförallt ger det bättre råvaror och bättre mat. Att 
stödja lokala producenter är också ett samhällsintresse då det minskar 
beroendet av andra länders produktion och skapar arbetstillfallen i 
Sverige, som i sin tur leder till ökade skatteintäkter och mer välfärd för 
våra invånare. 
 
Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför: 
 
Att den mat som kommunen ansvarar för, ska i möjligaste mån vara 
lokal- eller närproducerat och uppfylla motsvarande de krav som ställs 
för produktion i Sverige. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-01-26 - KF §15 
Motion - Kommunen bör satsa på lokal- och närproducerad mat.  
  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att remittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande 

senast 2015-05-15. 
____________ 
 
  Expedieras till: 
  Utbildningsnämnden 
  Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-10. 

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 32   KLK.2014.395  332  
 
Motion från C om komplettering av lekplats i Skånes 
Fagerhults centrum  
 
Kenny Lärkevie, C, Martin Gustafsson, C och Ingela Lärkevie, C, har 
inlämnat en motion om komplettering av lekplats i Skånes Fagerhults 
centrum. Av motionen framgår följande: 
  
Det ska finnas möjlighet att bo och leva i hela Örkelljunga! 
 
Det är i nuläget många familjer med barn som bor i Skånes Fagerhult 
med omnejd vilket vi ser mycket positivt på. Här finns även 
kommunens största förskola och antalet barn i Bokelundaskolan ökar. 
Centerpartiet i Örkelljunga vill att det ska finnas förutsättningar för att 
invånare ska vilja bosätta sig på andra platser än i Örkelljungas 
centralort. 
 
Centerpartiet tycker det är av stor vikt att man färdigställer det 
påbörjade arbetet med nya Centrum i Skånes Fagerhult. I samband med 
detta är det av stor vikt att man ser över den lekplats som byggdes. 
Centrumet bör vara en central träffpunkt där familjer kan koppla av och 
träffas, där barnen kan ha roligt och leka. Den lekplats som byggdes när 
man anlade Centrumet inbjuder i nuläget inte till detta. Där finns en 
gunga för de större barnen, en klätterställning för de yngsta och ett 
klätternät. Tyvärr fångar detta inte barnens uppmärksamhet särskilt 
länge. För att skapa den inbjudande atmosfär som vi anser att Skånes 
Fagerhults Centrum behöver, är det önskvärt att man kompletterar 
centrumets lekplats med t e x en vanlig gungställning, en sandlåda , 
några "gungdjur " och kanske en karusell. Finns givetvis en hel uppsjö 
med utrustning som skulle kunna passa. 
 
Vi tycker även att det är rimligt att det finns bord och 
bänkar i anslutning till detta för att man t ex ska kunna fika 
tillsammans. 
 
  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Därför yrkar Centerpartiet : 
 
att kommunfullmäktige beslutar att komplettera lekplatsen i Skånes 
Fagerhult med fler aktiviteter för barnen enligt ovannämnda förslag 
samt att uppföra bord och bänkar i anslutning till lekplatsen och 
Centrumet i Skånes Fagerhult. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-01-26 - KF §8 
Motion från C om komplettering av lekplats i Skånes Fagerhults 
centrum  
 
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-01-26 - KF §8 
Motion från C om komplettering av lekplats i Skånes Fagerhults 
centrum  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för 

yttrande senast 2015-04-30. 
____________ 
 
  Expedieras till: 
  Samhällsbyggnadsnämnden  
  Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-13

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 33   KLK.2014.422  772  
 
Besvarande av motion - Öka antalet vårdplatser på 
sjukhusen i Skåne  
 
Mats Persson, MO, och Susanne Nilsson, MO har inlämnat en motion 
om att öka vårdplatserna.  
 
Av motionen framgår följande: 
 
Med täta intervaller redovisar media att regionen har för få vårdplatser 
på sjukhusen i Skåne. Ibland tvingas man placera patienter i 
tvätt- sköljrum. Stora summor betalas i vite för att situationen är 
kaotisk. Den avgående majoriteten i Skåne har inte prioriterat frågan 
om vårdplatser. Det är helt enkelt en ovärdig situation. Man spelar 
hazard med både personal och patienter. 
 
Nu är ju inte sjukhusens vårdplatser kommunens ansvar. Det är 
landstingets/regionens. Men den trängda situationen riskerar 
naturligtvis att man tvingas sända hem patienter för tidigt med 
resultatet att man får tillbaka patienten i stort sett omgående. Jag anser 
att kommunen måste utöva påtryckning på landstinget att öka antalet 
vårdplatser 
 
Med anledning av ovanstående hemställer jag att kommunen omgående 
uppvaktar och tillskriver region Skåne i denna motions anda. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-01-26 - KF §11 
Motion - Öka antalet vårdplatser på sjukhusen i Skåne  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
I ärendet yttrar sig Christer Olsson, S. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att tillskriva Region 

Skåne, ordförande Yvonne Augustin, SUND, med anledning 
av motionen i ärendet, samt  

 
att notera att SUND kommer att uppmärksammas på motionen 

av vald ledamot från Örkelljunga kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår slutligen  
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen med hänvisning till arbetsutskottets beslut 

ovan. 
____________ 
 
  Expedieras till: 
  Peter Andreasson 
  Kansliets fördelningsmöte 2015 f v b till SUND

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 34   KLK.2015.4  00  
 
Informationsärende  
 
• Rapport om konsumentrådgivningen. 

 
Beslutsunderlag 
Informationsärenden  
Rapport avseende konsumentrådgivning  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
____________ 
 
  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 35   KLK.2015.3  00  
 
Information om EU-projektanalys,  EPA-analys  
 
Lone Hylander och Sofia Floreby, Kommunförbundet Skåne har 
informerat om förutsättningarna för att göra en EU-projektanalys, EPA. 
Denna  innebär en behovsorienterad analys av konkreta mål med möjlig 
extern finansiering. 
 
Genom analysen studerar man kommunens långsiktiga mål, visioner, 
strategier, budgethandlingar, översiktsplaner och politiska 
prioriteringar. Projektet innehåller verksamhetsanalys, ansökan och 
genomförande. Till detta kopplas rubrikerna verksamhets- och 
projektutveckling, utvärdering, implementering, spridning, uppdrag, 
strategidokument, framtid och förankring.  
 
Som fördelar med projektet kan nämnas följande: 
• Projektet ger möjlighet till extern finansiering i strategiskt viktig 
verksamhetsutveckling 
• Budgetförstärkning 
• Möjlighet för kommunledningen att prioritera 
• Ny input i utvecklingsarbetet 
• Möjlighet till internationellt samarbete 
• Effektivare resursutnyttjande 
• Kompetensutveckling 
 
Som förutsättning för projektet anges följande  
• relevant politisk nivå 
• processtöd med tid och resurser 
• kommunövergripande 
• tidplan för genomförandet 
• politiskt förankrat 
• kommunen ansvarar för prioritering  
• Kommunförbundet Skåne återkopplar projektet både muntligt och 
skriftligt 
  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har i november 2013 beslutat att ställa 
sig positivt till en EPA-analys för Örkelljunga kommun. Kommunchef 
Peter Andreasson har fått i uppdrag att kontakta Kommunförbundet 
Skåne för genomförande av föreslagen EPA-analys i Örkelljunga 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
EPA Örkelljunga grovanalys.pdf 
Protokoll 2015-02-04 - KS § 29  
 
Lone Hylander och Sofia Floreby, Kommunförbundet Skåne har 
därefter tagit fram en EU-Projektanalys för Örkelljunga kommun. 
Av denna framgår Planer och mål relaterade till EU-finansiering.  
 
Analysen har tagits fram på dokumenten  
• Årsredovisning 2013.  
• Örkelljunga kommun – en del av familjen Helsingborg, med 

beaktande av Målkedja och Utvecklingsplan 2014-2018, 
Utbildningsförvaltningen.  

• Översiktsplan 2007 med beaktande av Naturvårdsplan.  
 
Huvudfokus för analysen är att peka på relevanta program för möjlig 
EU-finansiering kopplat till kommunens ställningstaganden och 
målsättningar. Denna analys kan därefter brytas ner i en mer detaljerad 
beskrivning kring vissa prioriterade utvecklingsarbeten. 
 
Analysen relateras till EU:s nya programperiod 2014-2020, som nu 
börjar falla på plats. Då det gäller strukturfonderna och Interreg har de 
första utlysningarna nu öppnats och resterande kommer under 
våren/hösten 2015. Landsbygdsprogrammet kommer att vara något 
försenat och startar på allvar under hösten 2015.  
 
Kommissionens sektorsprogram har kontinuerliga utlysningar. 
Kommunerna har i nuläget ett gyllene tillfälle för strategiska 
förberedelser inför den nya programperioden 2014-2020. 
  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från Sofia 
Floreby och Lone Hylander. Av informationen framgår bl a utskickad 
EPA analys som innehåller en inventering av de utvecklingsprojekt 
som kan bedrivas i Örkelljunga kommun. Detta första steg är en bred 
inventering. Därefter kan kommunen utse de projekt som sen kan 
detaljstuderas. Dagens information berör bl a dessa upprättade förslag. 
Tanken med analysen är att fokusera på de viktiga utvecklingsfrågor 
som finns i Örkelljunga kommun. Den viktigaste frågan är: Vad är det 
man vill förändra? 
 
Exempel nämns från Perstorps kommun som har kompetensutbildat 
personal för 7,5 miljoner kronor med hjälp av EU-bidrag. 
Klimatanpassningsprojekt ger stora möjligheter att erhålla bidrag.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt arbetsutskottet att fortsätta 
bereda ärendet med prioritering av presenterade projekt. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att till kommunens ledningsgrupp översända följande förslag 

för prioritering i första hand till 5 projekt till 
kommunkansliet senast 2015-04-15. 

 
Kommunstyrelsen och personal 
- Ohälsotalet ska vara högst 3.5% 
- Nytt äldreboende 
- Säkerställa långsiktig kompetensförsörjning 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
- Renovering av vattenverk 
- Kommungemensamma lösningar för avloppsrening, 
vattenförsörjning och kompetensförsörjning 
 
Utbildningsnämnden 
- Utbildningsprofiler i Gymnasieskolan 
- Samtliga elever i åk 9 ska ha uppnått gymnasiebehörighet 
  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Socialförvaltningen 
- Bekämpa arbetslöshet och minska försörjningsstöd 
- Mottagna flyktingar i arbetsför ålder ska till 70% vara   
 självförsörjande inom 2 år 
 
Övrigt (Naturvårdsplanen) 
- Insatser för att stoppa igenväxningen av Flinka sjö 

____________ 
 
  Expedieras till: 
  Ledningsgruppen 
  Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-22

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 36   KLK.2015.35  501  
 
Utkast till projektbeskrivning för Europabanan  
 
Bakgrund 
Regeringen beslutade den 1 juli 2014 att en särskild utredare, som ska 
fungera som förhandlingsperson, bl.a. ska ta fram förslag till principer 
för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya 
stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och 
Göteborg/Malmö. 
 
Syftet med förhandlingspersonens uppdrag är att dels möjliggöra ett 
snabbt genomförande av nya stambanor på ett sätt som maximerar 
deras samhällsekonomiska lönsamhet, dels identifiera kostnadseffektiva 
åtgärder som bl.a. leder till en förbättrad tillgänglighet och ett ökat 
bostadsbyggande. 
 
Konsekvenserna av förslagen, inklusive miljökonsekvenser, ska 
analyseras och förslag till överenskommelser ska tas fram med närmast 
berörda aktörer i Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län 
samt med övriga berörda aktörer längs de nya stambanorna om 
stationer och lokala anslutningar. 
 
En sträckning av en ny höghastighetsjärnväg längst E4:a stråket vidare 
mot Skåne skapar stora möjligheter för positiv regional utveckling och 
ger orterna i stråket goda förutsättningar att utvecklas. Ökad 
tillgänglighet och kortade tidsavstånd ger möjlighet till lokal och 
regional utveckling både för kommuner med stationer men också för 
orter i ett bredare stråk. 
 
Projektbeskrivning 
Trafikverket kommer under 2015 påbörja arbetet med en 
åtgärdsvalsstudie i stråket Jönköping — Skåne och ett antal olika 
sträckningsalternativ kommer utredas. Parallellt med detta ska 
Sverigeförhandlingen diskutera finansieringslösningar för ett byggande 
av järnvägen som bl.a. utgår från nyttoberäkningar. 
  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Detta innebär att olika alternativ kommer ställas mot varandra och att 
nyttoberäkningar kommer att genomföras för respektive stråk. 
Samtidigt kommer finansieringsfrågan och den samlade systemnyttan 
att spela avgörande roll för den nya järnvägens placering. Det är därför 
viktigt att aktuella kommuner aktivt arbetar med planeringen för den 
nya järnvägen och de effekter som kan komma som ett resultat av den. 
 
Kommunerna behöver därför samverka genom ett projekt vars syfte är 
att svara upp till planeringssituationen. Kommunerna ska gemensamt 
och var för sig arbeta fram ett underlag som beskriver de aktuella och 
framtida planeringsförutsättningarna. Arbetet ska beskriva hur den 
ökade tillgängligheten bäst tas till vara genom stadsutveckling och 
bostadsbyggande. Hur stationerna kopplar till övrig infrastruktur blir 
också en viktig fråga att utreda, dvs. hur sprids effekterna av 
huvudstråket till omlandet.  
 
Ytterligare en fråga att utreda är effekter på befintlig järnväg då en 
kapacitetshöjning är trolig då en avlastning sker vid byggande av ny 
järnväg. Särskilt intressant är detta för Södra Stambanan som förväntas 
få förbättrade möjligheter för gods- och persontransporter. 
 
Resultat 
Det samlade resultatet ska fungera som ett kunskapsunderlag i dialogen 
med Sverigeförhandlingen och Trafikverket. Samarbetet ska resultera i 
ett underlag som ger goda argument för Europabanans placering via 
E4:stråket och som genom en förgrening vid Markaryd dels kan nå den 
kommande HH-tunneln i Helsingborg och dels kan uppnå en snabb 
förbindelse ner till Lund, Malmö och Kastrup. 
 
Arbetet ska bl.a. leda till en god beredskap hos deltagande kommuner 
vad gäller antal tillkommande bostäder, var bostäderna tillkommer och 
när i tid dessa planeras byggas. Samarbetet ska resultera i ett underlag 
som ger goda argument för Europabanans placering. 
  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Genomförande 
Respektive kommun bidrar med belopp per år beroende på 
kommunstorlek till en gemensam resurs vars uppdrag är att bistå 
kommunerna i arbetet med framtagandet av ovan beskrivna arbete. Den 
gemensamma resursen ges också i uppdrag att fungera som 
sammankallande i projektet. 
 
Projektperioden löper under 2015 och 2016 med möjlighet till 
förlängning då behov finns. 
  
Förslag till insats utifrån kommunstorlek 
Upptill 10,000 invånare — 150.000 invånare 
10.001-20.000 invånare — 200.000 invånare 
20.001-25.000 invånare — 250.000 invånare 
 25.001- invånare — 300.000 invånare 
 
300.000 invånare,Helsingborg, Jönköping, Värnamo, Ljungby  
200.000 invånare, Klippan, Åstorp, Vaggeryd 
150.000 invånare Örkelljunga, Markaryd 
Totalt intäkt 2.100.000 kronor 
 
Beslutsunderlag 
Övrigt, Sverigeförhandlingen och nya stambanor i södra Sverige 
Mail från Markaryds Kommun ang projektbeskrivning Europabanan 
Protokoll 2015-02-04 - KS § 38 
Övrigt - Från Värnamo Kommun - Utkast till projektbeskrivning för 
kommunerna längs med Europabanan  
 
Kommunstyrelsen har beslutat  
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott med 

förslag att kostnadsfördelningen för "resursen" skall fördelas 
enbart per invånare och inte uppdelas i grupper. 

  

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 



 

Sammanträdesprotokoll 2015-02-11  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att i skrivelse framföra 

att kommunen är positiv till förslaget under förutsättning att 
kostnadsfördelningen för "resursen" skall fördelas enbart 
per invånare och inte uppdelas i grupper, samt 

 
att kommunen i övrigt är positiv till att medverka i 

projektgruppen. 
____________ 
 
  Expedieras till: 
  Peter Andreasson 
  Kansliets fördelningsmöte  
  Kommunerna Ljungby, Värnamo,Helsingborg, Jönköping, Klippan, 
  Åstorp, Vaggeryd, Markaryd

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 



 

Sammanträdesprotokoll 2015-02-11  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   
 

KSAU § 37   KLK.2015.56     
 
Information om förtidsröstning vid omval till 
kommunfullmäktige i Båstads kommun  
 
Den 10 maj 2015 ska omval hållas till kommunfullmäktige i Båstad 
kommun.  
 
Förutom Båstads kommun kan andra kommuner bli berörda i den mån 
de beslutar att anordna förtidsröstning. Det är frivilligt för kommunen 
att anordna förtidsröstning vid omvalet till kommunfullmäktige i 
Båstad.  
 
Huruvida kommunen ska anordna förtidsröstning vid omvalet i Båstad 
är en bedömningsfråga som varje kommun själv måste ta ställning till. 
 
Beslutsunderlag 
 Information om förtidsröstning vid omval till kommunfullmäktige i 
Båstads kommun  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 
 
att Örkelljunga kommun avstår från att deltaga vid 

förtidsröstning vid omval till kommunfullmäktige i Båstads 
kommun. 

____________ 
 
  Expedieras till: 
  Kommunstyrelsen 

 Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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