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Sammanträdesprotokoll 2021-09-01
Kommunstyrelsen

Tid och plats
Beslutande

2021-09-01 - Kommunhuset klockan 13.30 -14.30.
Christian Larsson (M) - ordförande
Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare
Niclas Bengtsson (SD) - andre vice ordförande
Thomas Bjertner (S) - ledamot, Martin Gustafsson (C) - ledamot
Tommy Brorsson - ledamot ej § 143
Arne Silfvergren (S) - ledamot, Per-Uno Nilsson (M) - ledamot
Anneli Eskilandersson (SD) - ledamot, Tomas Nilsson (C) - ledamot
Stefan Svensson (SD) - tjänstgörande ersättare
Tommy Rosenquist, (SD), - tjänstgörande ersättare, § 143

Övriga deltagande

Veronika Kronnäs, MP, ersättare, Tommy Rosenquist, SD, ersättare, ej § 143
Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare
Stefan Christensson, kommunchef
Jesper Bokefors, kommunjurist
Mikael Strömbäck, mark- och exploateringsingenjör, § 145, 146

Justering
Justerare

Thomas Bjertner

Plats och tid

Kommunhuset 2021-09-07, klockan 12.30.

Justerade paragrafer

§§ 143 - 148

Underskrifter
Sekreterare
.................................................................
Kenth Svensson
Ordförande
.................................................................
Christian Larsson
Justerare
.................................................................
Thomas Bjertner
ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på www.orkelljunga.se.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-01

Datum för anslag

2021-09-09

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunkansliet

Datum för nedtagande

2021-10-01
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KS § 143 KLK.2021.5

0

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om genomförd
budgetupptakt samt kommunchefens fortsatta kontakter med IP-Only.
_________
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KS § 144 KLK.2021.7

0

Information om Covid 19
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om Covid19 och att
kommunen har ökat från 4 till 25 smittade på en vecka. Finns inga
uppgifter om vilka grupper som är smittade.
___________
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KS § 145 KLK.2020.454 261

Camping vid Hjälmsjön - Övertagande av anläggningar
och framtida upplåtelse
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med upprättat reviderat
köpekontrakt förvärva av Hjelmsjö Bangolfklubb C/o Mats
Nilsson, Körsbärsliden 18 28636 Örkelljunga byggnader och
anläggningar på campingen (markerat med rött på karta) och
bangolfområdet (markerat med blått på karta). Byggnaderna och
anläggningarna är uppförda på arrenderad mark vid Hjälmsjön,
inom fastigheten Örkelljunga Västra Ringarp 8:473 som ägs av
Örkelljunga kommun. Objekten specificeras i köpekontraktets
§ 12.
Överlåtelsen sker mot en köpeskilling om 950 000 kronor.
Tillträdesdag planeras av kommunen till 2021-11-30, eller annat
datum enligt överenskommelse
Utgiften täcks genom ianspråktagande av motsvarande belopp som
täcks ur finansförvaltningen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som kommunstyrelsens satsning
med en Idébild för Hjälmsjö banområde uppföra en samlad
anläggning - helhetslösning - med camping, bangolf, m fl
anläggningar och som kommunen genom arrendeavtal
utarrenderar till en arrendator.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt fastighetschef Mathias
Svensson att inför fortsatt hantering inventera status på befintliga
anläggningar på området såsom byggnader, toaletter och
bangolfanläggning inför beräkning, dels av värdet, dels status inför
kommande upprustningar och upphandlingar. Inventeringen på
bangolfanläggningen genomförs av Caroline Arvill i samarbete
med Mathias Svensson.
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Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kultur- och fritidschef
Caroline Arvill att i kontakter med Bangolfklubben informera om
kommunens planer med en Idébild och en helhetslösning på
Camping och Bangolfområdet m m.
Kommunstyrelsen noterar att samtliga avtal med Bangolfklubben
upphör 2021-12-31.
Thomas Bjertner och Arne Silfvergren reserverar sig mot beslutet att
inte återremittera ärendet.
Thomas Bjertner och Arne Silfvergren reserverar sig även mot
beslutet till förmån för Thomas Bjertners yrkande om ändring i
beslutstexten.
Bakgrund
Campingen vid Hjälmsjön har sedan 1980-talet successivt byggts upp
och förvaltats av föreningen Hjelmsjö Bangolfklubb. Vid campingen
finns det bangolfanläggningar som också förvaltas av föreningen.
Hela det berörda området ligger inom fastigheten Västra Ringarp 8:473
som ägs av Örkelljunga kommun. Föreningens nyttjande av området
har genom åren upplåtits med olika avtal. I huvudsak har upplåtelsen
skett med ett avtal som har omfattat både campingen och bangolf. För
innevarande år har dock parterna tecknat två olika avtal för dels
campingverksamheten och dels för skötseln och aktiviteter gällande
bangolfsporten.
För området som helhet gäller bestämmelser från två olika detaljplaner.
Den senast framtagna detaljplanen, år 1996, anger campingändamål för
just den del som i huvudsak nyttjas för ändamålet. För övriga delar
gäller äldre detaljplan, år 1979, som anger bestämmelsen fritidsområde.
Byggnader och anläggningar som ligger inom själva campingområdet
har uppförts och ägs av föreningen Hjelmsjö Bangolfklubb. Föreningen
äger byggnader utgörande servicehus, uthyrningsstugor samt
installationer såsom elledningar och belysningar samt övriga
tomtiordningställanden som har utförts för ändamålet.
Inom bangolfområdet äger föreningen kiosk, lusthus och den
modernare banan med tillhörande tomtanläggningar. Gamla
bangolfbanan med två tillhörande byggnader och övriga
tomtanläggningar inom den delen tillhör Örkelljunga kommun.
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Konstateranden
Den initierade planläggningen för tätortsdelen kan innebära förändrade
bestämmelser för det aktuella området med konsekvens att den
nuvarande användningen blir påverkad eller förhindras.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-10
Arbetsutskottet beslutar uppdra åt mark- och exploateringsingenjör
Mikael Strömbäck att i dialog med ägarna till byggnader på
campingområdet göra en marknadsmässig beräkning för på området
befintlig utrustning inklusive byggnader för att i ett senare skede
inhämta anbud för verksamheten och därefter lämna ut denna på
arrende. Ärendet ska åter hanteras i arbetsutskottet 2021-04-14.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt Mikael Strömbäck
att föra dialog med Bangolfklubben. Arbetsutskottet beslutar behandla
ärendet ånyo 2021-05-12.
Arbetsutskottet 2021-05-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att behandla ärendet 2021-0519 då svar föreligger från föreningens ställningstagande 2021-05-18 till
kommunens erbjudande.
Arbetsutskottet 2021-05-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt Mikael Strömbäck
1. att till arbetsutskottets sammanträde 2021-06-09 ta fram förslag till
köpekontrakt för kommunens förvärv av byggnader och anläggningar
från föreningen Hjelmsjö Bangolf om 950.000 kronor
2. att ta fram upphandlingsunderlag till arbetsutskottets sammanträde
den 18 augusti för utarrendering av campinganläggningen inför
kommande säsonger
3 att i samarbeta med kultur- och fritidsförvaltningen ta fram underlag
för att teckna arrendeavtal med Föreningen Hjälmsjö Bangolf om
bangolfanläggningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar slutligen att uppdra åt
fastighetschef Mathias Svensson att inspektera byggnader och
ledningar på bangolfanläggningen inför kommande budgetarbete.
Arbetsutskottet 2021-06-16
Mikael Strömbäck informerar arbetsutskottet om pågående kontakter
med föreningen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att ett förslag till köpekontrakt
är överlämnat för påskrift till föreningen Hjelmsjö Bangolf.
Arbetsutskottet beslutar att inför kommunfullmäktiges beslut åter
behandla ärendet vid sammanträde 2021-08-18.
Arbetsutskottet 2021-08-18
Mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck presenterar bl a
Förslag till köpekontrakt.
Yrkanden och beslut
Arbetsutskottet tillstyrker enhälligt förslaget till köpekontrakt och
fortsatt hantering i kontakter med Bangolfklubben, vilket framgår av
arbetsutskottets förslag till beslut.
Kommunstyrelsens överläggning
Yrkanden
Christian Larsson och Niclas Bengtsson yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut.
Thomas Bjertner och Arne Silfvergren yrkar att ärendet ska
återremitteras till arbetsutskottet för förnyade kontakter med
Bangolfklubben om bl a ensamrätt på att arrendera
bangolfverksamheten.
Thomas Bjertner yrkar även att följande mening, fjärde stycket ska
borttagas i arbetsutskottets förslag till beslut "utarrenderar till en
arrendator."
Proposition 1
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på om ärendet ska återremitteras enligt Thomas
Bjertners yrkande, dels avgöras vid dagens sammanträde, och finner att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning 1
Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes:
Ja-röst för att ärendet ska återremitteras enligt Thomas Bjertners
yrkande
Nej- röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
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Genomförd omröstning utfaller med 2 röster för ja och 9 röster för nej.
Thomas Bjertner och Arne Silfvergren röstar ja. Clas Engström, Niclas
Bengtsson, Tommy Brorsson, Martin Gustafsson, Per-Uno Nilsson,
Anneli Eskilandersson, Tomas Nilsson, Stefan Svensson och Christian
Larsson röstar nej.
Kommunstyrelsen har således beslutat att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.
Thomas Bjertner och Arne Silfvergren reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande om återremiss av ärendet.
Proposition 2
Ordföranden ställer därefter proposition, dels på Thomas Bjertners
yrkande om ändringsförslag i texten, dels på arbetsutskottets förslag
och finner att det sistnämnda förslaget antas.
Omröstning 2
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag
Nej-röst för bifall till Thomas Bjertners yrkande
Genomförd omröstning utfaller med 8 röster för ja och 3 röster för nej.
Niclas Bengtsson, Tommy Brorsson, Martin Gustafsson, Per-Uno
Nilsson, Anneli Eskilandersson, Tomas Nilsson, Stefan Svensson och
Christian Larsson röstar ja. Thomas Bjertner, Clas Engström och Arne
Silfvergren röstar nej.
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut i sin helhet.
Thomas Bjertner och Arne Silfvergren reserverar sig mot beslutet till
förmån för Thomas Bjertners yrkande om ändring i beslutstexten.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2021-08-18 - KSAU § 234
Protokoll 2021-06-16 - KSAU § 221
Protokoll 2021-02-10 - KSAU § 33
Protokoll 2021-05-19 - KSAU § 198
Underlag- Köpekontrakt, rev 2021-08-19
Underlag- Avtalsuppsägning
Arrendeavtal (t.o.m 2021-12-31)
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Mikael Strömbäck
Caroline Arvill
Mathias Svensson
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KS § 146 KLK.2020.403 043

Åtgärder rörande Åsljungasjöns
vattenavledningsföretag som föranletts på initiativ av
Åsljunga bysamfällighet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att bevilja 140 000 kr till
Åsljunga bysamfällighet för att genomföra föreslagna
rensningsåtgärder av diket som tillkom genom Åsljungasjöns
vattenavledningsföretag.
Kostnaden täcks genom ianspråktagande av motsvarande belopp
ur Tilläggsbudget 2 som ett engångsbelopp.
Bakgrund
Rune Nilsson meddelar följande:
Vi i Åsljunga Bysamfällighet, tillskriver Örkelljunga Kommun
angående det gemensamma ansvaret för Åsljungasjöns vattenavledningsföretag av år 1922 som handhas av Åsljunga
Bysamfällighet.
Vid den förrättning som gjordes då sänkningen av sjön genomfördes,
fastställdes höjder för vattennivån i sjön. Dessa är reglerade och
fastställda i en vattendom.
För att dessa ska kunna bibehållas är det ett stort behov av rensning i
delar av sjön och dess in och utlopp. Denna rensning är
vattenledningsföretaget ansvarig för.
Örkelljunga Kommun är medansvarig för denna rensning genom att
sjön har delvis slammats igen av tidigare reningsverket vid sjön och
genom allt dagvatten från gator etc. som leds ut i sjön.
Bysamfälligheten önskar snarast få till stånd en kommitté tillsammans
med Örkelljunga Kommun för att genomföra denna rensning och
likaledes bidra till att täcka kostnaderna. Med förhoppning om att bli
kallade till ett möte med kommunen och tillsättandet av en kommitté
som kan genomföra uppgiften är det vår bestämda uppfattning att detta
snarast bör ske.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra till Stefan
Christensson att utreda ärendet inför arbetsutskottets sammanträde
2020-11-18.
Tf Samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi presenterar utredning i
ärendet. Av skrivelsen framgår följande:
Örkelljunga kommun har angränsande markområden till
vattensystemet. Kommunen har använt och använder i dagsläget också
vattensystemet som recipient för avledning av dagvatten. Tidigare har
det även fungerat som recipient för renat spillvatten. Numera förs
spillvattnet över från Åsljunga till Örkelljunga reningsverk.
Utifrån beskrivningen ovan är bedömningen att Örkelljunga kommun
ska vara representerad i kommittén och vara vara delaktig i processen.
Förslag till beslut från tf samhällsbyggnadschef:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt
Samhällsbyggnadsnämnden att se till att rätt kompetens från
samhällsbyggnadsförvaltningen representerar kommunen och bevakar
dess intresse i den kommitté som Åsljunga Bysamfällighet vill få till
stånd gällande rensning av diken.
Rapport från fältbesök längs delar av dikessträckan 2021-04-09
Deltagare:
Rune Nilsson
Per Olof Johansson
Mikael Strömbäck

Åsljunga bysamfällighet
Åsljunga bysamfällighet
Örkelljunga kommun

Problembild
Markområden framförallt norr om den före detta banvallen
översvämmas tidvis vid höga flöden. Terrängen ligger lågt i förhållande
till omgivningen med små höjdvariationer. Ojämnt vattenflöde fram till
Åsljungasjön som vid stora nederbördsmängder innebär
översvämningar av strandområden.
Huvudfåran är recipient för andra tillflödande diken samt från det
allmänna dagvattennätet. Avvattning sker också från tidigare E4 i som
bitvis ligger nära dikesfåran. Ålder och eftersatt underhåll i generell
mening anses bidra till att funktionen är sämre. Strukturomvandlingen
av jordbruket har medfört att avvattning av odlingsmark inte
prioriteras.
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Effekter
Försämrade odlingsförutsättningar för jord och skogsbruket framförallt
norr om tidigare järnvägen.
Besökspunkter:
1. Passage under f.d. Banvall
Överväxta dikesfåror, både gällande huvudränna och anslutande
sidodiken. Tidvis översvämningar. Allmänna dagvattennätet ansluter
till sidodikena som därefter angör huvudfåran.
- Avröjning är markägaransvar, enskilt eller gemensamt med granne.
- Bedömningar av skick, status och kommande behov kan behöva
genomlysas gällande det allmännas dagavvattning.
Norr om banvallen
2. Passage vid industriområde vidare under f.d. E4:an
Huvudfåran ligger nära allmänna vägen och går i kulvert under gamla
E4:an. Högt vattenstånd i kulvertens inlopp och utlopp trots att lite
nederbörd har förekommit senaste tiden. Får anses utgöra direkt
mottagare av ytvatten från allmänna vägen i och med att parallellt dike
saknas. Låg flödeshastighet i avsnittet i och med den flacka terrängen
(ursprunglig sjöbotten).
- Avröjning längs med dikesfåran
- Sträckning i förhållande till dikningsföretaget?
3.Korsande VA-ledningsstråk.
Huvudfåran i praktiken vägdike. Överbyggnad med VA-ledningar som
antas vara löst med kulvert under VA-ledningarna. Låg hastighet på
vattenflödet samt stillastående nedskräpning.
- Sträckning i förhållande till dikningsföretaget?
4.Utlopp sydväst Åsljungasjön.
Bysamfälligheten har för något år sedan restaurerat del av fåran. Bra
flödeshastighet på vattnet. Återstår avsnitt genom våtmark för att
åstadkomma det återställande som bedöms behövas.
- Återställandet anses genomfört för utloppet när återstående åtgärder
har hanterats för våtmarksavsnittet.
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Beskrivning av ärendet
Föreningen Åsljunga bysamfällighet har inkommit med begäran om att
få ett ekonomiskt bidrag om 140 000 kr för restaurering av
dikessträcka. Utan ersättning åtar sig föreningen för sin del att ansvara
för projektering och entreprenad samt att utföra viss röjning i egen regi.
Dikesanläggningen tillkom genom ett särskilt dikningsföretag på 1920talet. Avsikten med företagandet var att avvattna skogs- och
odlingsmark som bland annat medförde att nivån på Åsljungasjön
sänktes. Dikesföretaget berör också land- och vattenområden i byarna
Västra och Östra Spång.
Den förvaltningsorganisation som bildades i och med beslutet om
bildande av dikningsföretaget får anses ha förfallit. Ursprungligen
sköttes sannolikt den löpande förvaltningen av styrelse tillsatt av
ägarna till de fastigheter som fanns i de olika byarna. I och med
samhällsförändringarna som har skett har det för Åsljunga bys del blivit
så att åtgärder och initiativ numera i praktiken företräds av Åsljunga
bysamfällighet.
Aktiviteter har utförts av Mark- och exploateringsingenjören
utifrån det uppdrag som beslutades av Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-11-18.
Möte skedde i fält 2021-04-09 med delegater från Åsljunga
bysamfällighet. Vid besöket gjordes genomgång av sträckningen som
löper från den tidigare järnvägssträckningen fram till inloppet
Åsljungasjön.
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Vid besöket konstaterades att flödeshastigheten var väldigt låg
framförallt i avsnittet från tidigare E4:an fram till sjöinloppet.
Bysamfälligheten utförde i egen regi för något år sedan rensning i
utloppet söder om Åsljungasjön med tydlig förbättring av flödet.
Vid mötet gjordes den gemensamma bedömningen att dikesrensning av
det aktuella avsnittet bör få önskad effekt. Det skulle medföra att
dämningseffekterna som växtligheten förorsakar elimineras så att flödet
återställs till den hastighet som rännan ursprungligen dimensionerades
för.
Avgjordes vid mötet att genomförande av rensning lämpligast sker i
regi av Åsljunga bysamfällighet. Föreningen skulle efter mötet
undersöka vilken omfattning och kostnad för sådant genomförande.
När kostnadsbilden blivit klarlagd skulle föreningen återkomma till
Örkelljunga kommun med särskild begäran om ekonomiskt bidrag.
Förslag från mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck
Kommunen lämnar ekonomiskt bidrag om totalt 140 000 kr till
Åsljunga bysamfällighet för att genomföra föreslagna
rensningsåtgärder av diket som tillkom genom Åsljungasjöns
vattenavledningsföretag.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-08-18 - KSAU § 235
Protokoll 2020-11-18 - KSAU § 264
Protokoll 2020-11-23 - SBNAU § 116
Tjänsteskrivelse
Kostnadsberäkning- Naturvårdingenjörerna AB
Minnesanteckningar- Möte i fält
Skrivelse- Initativ rörande Åsljunga vattenavledningsföretag
Begäran- Bidrag för dikesrestaurering
___________
Expedieras till:
Mikael Strömbäck
Rune Nilsson
Per-Olof Johansson
Stefan Christensson för sammanställning TB 2
Anna Lindström
Serkon
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KS § 147 KLK.2020.488 00

Motion från Christer Unosson, KD - Utöka
barnomsorgen i Örkelljunga med familjedaghem
(Pedagogisk omsorg)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen överlämna
utbildningsnämndens yttrande i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar därmed att bifalla motionen att ge
uppdrag till utbildningsförvaltningen att etablera pedagogisk
omsorg i Örkelljunga kommun.
Bakgrund
Christer Unosson, KD har inlämnat följande motion:
I september fattade kommunfullmäktige beslut om att Örkelljunga
kommun skall utreda möjligheter till fler barnomsorgsformer.
Familjedaghem eller pedagogisk omsorg som det numera heter, är en
omsorgsform som inte behöver utredas för att inrättas. Alla kommuner
har redan denna möjlighet. Under förutsättning att lämpliga personer
med rätt kompetens anmäler sitt intresse kan pedagogisk omsorg
erbjudas till föräldrarna relativt skyndsamt.
Vi kristdemokrater menar att det nu är dags att ta tag i denna fråga och
inrätta pedagogisk omsorg i Örkelljunga kommun för att ge föräldrar
och barn valfrihet. Vi anser att familjedaghem bör vara en självklar del
i barnomsorgsutbudet i vår kommun.
Vi tror att det är mer än 10 år sedan som familjedagverksamheten
upphörde på grund av att familjedagbarnvårdarna slutade och inga nya
kunde rekryteras.
Vi yrkar därför att fullmäktige beslutar ge uppdrag till
utbildningsförvaltningen att etablera pedagogisk omsorg i Örkelljunga
kommun.
För den kristdemokratiska fullmäktigegruppen
Christer Unosson/ledamot i Kf (KD)
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande inför arbetsutskottets sammanträde
2021-04-21.
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen i
sin helhet.
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Clas Engström och Anneli Eskilandersson yrkar bifall till motionen och
arbetsutskottets förslag till beslut.
Martin Gustafsson yrkar att ärendet ska återremitteras till
utbildningsnämnden för undersökning om det, dels finns intresse och
underlag för verksamheten, dels vad denna kommer att kosta.
Christian Larsson, Arne Silfvergren och Thomas Bjertner yrkar avslag
på motionen i sin helhet.
Proposition 1
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på om ärendet ska återremitteras enligt Martin
Gustafssons yrkande, dels avgöras vid dagens sammanträde, varefter
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Kommunstyrelsen har således beslutat att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.
Proposition 2
Ordföranden ställer därefter proposition dels på frågan om motionen
ska bifallas, dels på frågan om motionen ska avslås, och finner att
kommunstyrelsen tillstyrker det sistnämnda förslag.
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Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas.
Ja-röst för avslag på motionen.
Nej-röst för bifall till motionen
Genomförd omröstning utfaller med 4 röster för ja, 1 röst för avstår och
6 röster för nej. Thomas Bjertner, Arne Silfvergren, Per-Uno Nilsson
och Christian Larsson röstar ja. Martin Gustafsson avstår från att rösta.
Clas Engström, Niclas Bengtsson, Tommy Brorsson, Anneli
Eskilandersson, Tomas Nilsson och Stefan Svensson röstar nej.
Kommunstyrelsen har således beslutat tillstyrka motionen och
arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-08-18 - KSAU § 238
Protokoll 2021-01-20 - KSAU § 12
Protokoll 2021-06-03 - UN § 47
Tjänsteskrivelse - Svar på motion från (KD) Utöka barnomsorgen i
Örkelljunga med familjedaghem (Pedagogisk omsorg).docx
Motion från Christer Unosson.pdf
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 148 KLK.2021.233 002

Delegationsbeslut - Mark- och exploateringsingenjören
under år 2020 - 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att lägga mark- och exploateringsingenjörens delegationsbeslut 2020-03-21 -- 2021-06-09 till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-08-18 - KSAU § 244
Tjänsteskrivelse
Sammanställning- Delegationsbeslut perioden 2020-03-21 -- 2021-0609
___________
Expedieras till:
Mikael Strömbäck

