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KSAU § 198   KLK.2022.13  0  
 

Fastställande av dagordningen samt eventuella övriga 
ärenden  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

dagordningen med nedanstående tillägg. 

 

 

Sammanfattning 

Den utsända dagordningen kompletteras med ett ärende om rivningen 

av Engen, som § 207. 

 

____________ 
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KSAU § 199   KLK.2022.258     
 

Medborgardialoger  
 

 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt 

kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag till upplägg 

för medborgardialoger. Förslaget ska innehålla följande: 

• Syftet ska beskrivas 

• Temaområde tas fram 

• Det ska vara uppbyggd som en testmodell 

• Initieringen av medborgardialoger ska ske av 

kommunstyrelsens arbetsutskott 

• Det ska redovisas vilka resurser som behövs för att 

genomföra medborgardialoger 

• Redovisning av eventuella övriga konsekvenser 

 

 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningens utredare berättar allmänt om 

medborgardialoger och redovisar SKR:s definition av vad som är en 

medborgardialog. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott samtalar om medborgardialoger. 

Arbetsutskottets dialog behandlar bland annat vad som ska vara syftet 

vara med medborgardialoger, inom vilka områden och hur ofta det ska 

hållas, vem som ska initiera medborgsdialoger, samt vilka resurser som 

ska avsättas för medborgardialoger. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Christian Larsson (M), med instämmande av Gunnar Edvardsson (KD), 

yrkar att uppdrag ska lämnas till kommunledningsförvaltningen att ta 

fram ett förslag till upplägg för medborgardialoger. Förslaget ska 

innehålla följande: 

• Syftet ska beskrivas 

• Temaområde tas fram 

• Det ska vara uppbyggd som en testmodell 

• Initieringen av medborgardialoger ska ske av kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
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• Det ska redovisas vilka resurser som behövs för att genomföra 

medborgardialoger 

• Redovisning av eventuella övriga konsekvenser 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet 

från Christian Larsson (M). 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunledningsförvaltningen, via kommundirektör och utredare (för 

åtgärd)
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KSAU § 200   KLK.2021.94  3  
 

Motion Moderaterna - Trygghetshöjande åtgärder i 
centrum. Ansökan om förordnande enligt § 3 Lov 
gällande ordningsvakter - Nu fråga om avtal om 
ordningshållning 2022-2023  
 

 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt 

kommundirektören att teckna avtal med ordningsvaktsbolaget 

(Avarn Security AB) enligt framtaget föreslag, samt att utifrån 

upprättat avtal teckna avtal med medsökande gällande 

ordningsvakternas patrullering i butik.  

 

Kostnaden om 370 000 kronor för 2022 ska hanteras i 

tilläggsbudget 2. 

 

Kostnaden om 950 400 kronor för 2023 ska vara en del av 

budgetramen för 2023.  

 

Det ska lämnas återrapporteringar till kommunstyrelsens 

arbetsutskott om ordningsvakterna två gånger per år, med start i 

december 2022. 

 

Arne Silfvergren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande om avslag. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutar 2021-10-25 § 84 att bifalla motionen 

”Trygghetshöjande åtgärder i centrum”. Kommunfullmäktige beslutar 

vidare att kommunen ska ansöka om förordnande enligt 3 § lag 

(1980:578) om ordningsvakter inom ett bestämt område.  

 

Kommunledningsförvaltningen har ansökt till Polismyndigheten, och 

ansökan är godkänd 2022-06-08. Det finns därmed tillstånd att ha 

patrullerande ordningsvakter inom det sökta området i Örkelljunga 

centrum. 

 

Omfattningen av ordningsvakternas patrullering är inte beslutad av 

kommunfullmäktige utan faller på kommunstyrelsen att fatta beslut om 
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såsom ansvarig för att verkställa kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar 2021-10-06 att delegera rätten till 

kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om omfattningen gällande 

ordningsvakternas patrullering, där kommunstyrelsens arbetsutskott får 

ta ställning till finansieringen av förslaget när beslut fattats om 

omfattningen.  

 

Kommunledningsförvaltningen har fört en dialog med 

ordningsvaktsbolaget (Avarn Security AB) och det har tagits fram ett 

förslag till avtal. Omfattningen grundar sig på tidpunkter för de 

problem som uppmärksammats i centrum kopplat till 

ungdomsbrottslighet och missbruk. I snitt kommer ordningsvakterna 

närvara inom området fyra dagar i veckan, med en ökad närvaro under 

skollov. Det är möjligt att justera vilka dagar ordningsvakterna befinner 

sig i kommunen med en månads förbehåll. Omfattningen gäller från 

och med i mitten av oktober 2022 till och med årsskiftet 2023/2024, 

förutsatt att förordnande enligt 3 § lag (1980:578) om ordningsvakter 

förlängs efter perioden 2023-06-07.  

 

I tjänsteskrivelse 2022-09-08 från kommunledningsförvaltningens 

utredare, föreslås att arbetsutskottet ska uppdra till kommundirektören 

att teckna avtal med ordningsvaktsbolaget enligt föreslaget underlag, 

samt att utifrån upprättat avtal teckna avtal med medsökande gällande 

ordningsvakternas patrullering i butik. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Arne Silfvergren (S) yrkar att förslaget ska avslås. 

 

Christian Larsson (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens 

förslag om att teckna avtal. Vidare yrkas att kostnaden om 370 000 

kronor för 2022 ska hanteras i tilläggsbudget 2 och att kostnaden om 

950 400 kronor för 2023 ska vara en del av budgetramen 2023. Det ska 

lämnas återrapporteringar i kommunstyrelsens arbetsutskott om 

ordningsvakterna två gånger per år, med start i december 2022. 

 

Niclas Bengtsson (SD) och Gunnar Edvardsson (KD) instämmer i 

yrkandet från Christian Larsson (M). 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra, och finner att arbetsutskottet 

beslutar i enlighet med yrkandet från Christian Larsson (M).  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Avtal ordningshållning 2022-2023.pdf 
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Beslut om förordnande av ordningsvakt enligt 3 § LOV.pdf 

Avtal - Ordningshållning 2022-2023 förslag.pdf 

Ordningshållning 2022-2023 (Bilaga 1).pdf 

Ordningshållning 2022-2023 (Bilaga 2).pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunledningsförvaltningens utredare (för åtgärd) 

Ekonomichef (för vidare hantering avseende den ekonomiska delen) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-14
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KSAU § 201   KLK.2022.45  719  
 

Unga tjejers ohälsa  
 

 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anvisningarna 

enligt förslaget per 2022-09-06, med ändring av att åldersspannet 

avseende målgruppen ändras till 10-19 år. 

 

Niclas Bengtsson (SD) deltar inte i beslutet. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-08-17 § 186 att det ska 

tas fram ett förslag till regelverk om formerna för hanteringen av 

projektet (O)TRÖGA:s medborgarbudget, vars syfte är att unga flickor 

själva ska få möjlighet att lämna förslag på trygghetsskapande åtgärder. 

Arbetsutskottet ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med förslag till 

regelverk. 

 

Kommunledningsförvaltningens utredare har per 2022-09-06 lämnat ett 

förslag till anvisningar. Anvisningarna syftar till att säkerställa att alla 

inkomna förslag uppfyller det grundläggande syftet med de avsatta 

medlen. Anvisningarna ska även leda till att alla inkomna förslag 

hanteras likvärdigt. 

 

Arbetsutskottets behandling 

I förslaget står följande "Målgruppen för medborgarbudgeten är unga 

flickor (inklusive person som identifierar sig som flicka) i åldern 10–16 

år".  

 

Fråga väcks om om åldern 16 år är för lågt satt. Arbetsutskottet 

diskuterar frågan. Christian Larsson (M), Gunnar Edvardsson (KD), 

Tommy Brorsson och Arne Silfvergren (S) enas om att tillstyrka 

förslaget från utredaren, med ändring av att åldersspannet ska ändras 

till 10-19 år. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Anvisning för Projekt (O)tröga, unga flickor får en 

röst.pdf 
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Anvisning Projekt (O)tröga - unga flickor får en röst (förslag 2022-09-

06).pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunledningsförvaltningens utredare (för åtgärd)
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KSAU § 202   KLK.2022.262  042  
 

Mall och tillämpningsanvisningar för intern kontroll  
 

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta de reviderade 

tillämpningsanvisningarna för intern kontroll. 

 

 

Sammanfattning 

Under 2021 genomförde revisorerna/KPMG en granskning av 

kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll. 

Revisorerna anser att kommunens arbete med intern kontroll inte sker 

på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med kommunens reglemente 

för intern kontroll. Bland annat menar revisorerna att det finns brister i 

beaktandet av olika typer av risker, avsaknad av en bruttorisklista samt 

en bristfällig uppföljning kring det systematiska arbetet med intern 

kontroll. 

 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering 

av tillämpningsanvisningar med syfte att förbättra det systematiska 

arbetet med intern kontroll.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Revidering av tillämpningsanvisningar intern 

kontroll.pdf 

Plan för intern kontroll mall .pdf 

Kontrollansvariges rapportering.pdf 

Uppföljning av intern kontroll.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-10-05
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KSAU § 203   KLK.2022.204  106  
 

Samverkansöverenskommelse med Örkelljunga 
Näringsliv gällande kommunens brottsförebyggande 
arbete  
 

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta samverkansöverens-

kommelsen mellan Örkelljunga kommun och Örkelljunga 

Näringsliv för perioden 2022–2024. 

 

 

Sammanfattning 

I riktlinjerna för det brottsförebyggande arbetet i Örkelljunga kommun, 

som antogs av kommunfullmäktige 2022-05-30 § 40, framgår att en 

samverkansöverenskommelse ska träffas med relevanta aktörer. Detta 

anses även vara viktigt för att uppfylla kraven i kommande lagstiftning 

kring kommunens ökade ansvar gällande brottsförebyggande arbete (se 

Kommuner mot brott, SOU 2021:49).  

 

Mot denna bakgrund har det tagits fram ett förslag till 

samverkansöverenskommelse mellan kommunen och Örkelljunga 

Näringsliv kring det brottsförebyggande arbetet i kommunen. 

Samverkansöverenskommelsen ska betraktas separat från övriga avtal 

som upprättats mellan Örkelljunga kommun och Örkelljunga 

Näringsliv.  

 

Av samverkansöverenskommelsen framgår att Örkelljunga kommun 

och Örkelljunga Näringsliv åtar sig att:  

 

• Gemensamt och samordnat arbeta operativt och långsiktigt med 

fokus på brottförebyggande och trygghetsskapande frågor. 

Näringslivets möjligheter och utmaningar kopplat till området 

ska tas tillvara på och vara en del av det fortlöpande 

brottsförebyggande arbetet i kommunen.  

 

• Årligen föra dialog med företagarna i Örkelljunga kommun 

kring brottsutsatthet och brottsförebyggande åtgärder. 

Dialogerna ska bidra till en gemensam problembild som ligger 

till grund för det brottsförebyggande arbetet. Om möjligt ska 

statistik komplettera dialogen.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Samverkansöverenskommelse Örkelljunga 

Näringsliv 2022-2024.pdf 

Samverkansöverenskommelse Örkelljunga Näringsliv 2022–2024.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-10-05
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KSAU § 204   SBN.2021.33  30  
 

Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning m.m.  
 

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till nya lokala föreskrifter 

om gångbanerenhållning med mera. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar 2022-06-15 § 169 ett 

förslag från samhällsbyggnadsnämnden om lokala föreskrifter för 

renhållning av gångbanor med mera. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden, med 

begäran att nämnden ska beskriva hur de kommer att beivra fall där 

föreskrifterna inte följs. 

 

Samhällsbyggnadschefen redovisar följande i en tjänsteskrivelse per 

2022-07-04: 

"Samhällsbyggnadsförvaltingen kommer med stöd av föreskrifterna 

gällande gångbanerenhållning tex via kommunens hemsida beskriva 

ansvarsfördelningen och skyldigheter för gaturenhållning. 

Förvaltningen kan också hänvisa till antagen paragraf i de ärenden som 

blir diskussion utav.  

 

Förvaltningen kommer att använda föreskrifterna för att ge rätt och 

riktig information till fastighetsägare, för att på så sätt få en tydlighet 

och medvetenhet om vem som ska göra vad, och när. 

 

Fastighetsägare som ej uppfyller sina skyldigheter där kan kommunen, 

genom brev eller annan kontaktväg, göra fastighetsägaren 

tillkännagiven om sitt ansvar, och samtidigt ställa krav.  

 

Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör 

sina skyldigheter enligt 1 och 3–6 §§ i bilaga 1 kan dömas till böter 

enligt 14 § första stycket 1 lagen (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltingen har dock ingen andemening eller 

vinning i att göra polisanmälan, utan kommer i första hand att använda 
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föreskrifterna som ett stöd för att ge information, men också som ett 

stöd i förvaltningens egna arbete." 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2022-08-22 § 70 att godkänna 

beskrivningen angående frågan om beivrande i ärende SBN 2021.33, 

samt sända besvarandet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-22 - SBN § 70 

Tjänsteskrivelse lokala föreskrifter om gångbanerenhållning m.m_ 

Besvarande Beivrande 

Protokoll 2022-06-15 - KSAU § 169 

Protokoll 2022-05-09 - SBN § 49 

Tjänsteskrivelse lokala föreskrifter om gångbanerenhållning m.m 22-

04-19 

Kommentarer till SKRs underlag för lokala föreskrifter avseende 

gångbanerenhållning m.m. bilaga 2, 22-04-19 

Förslag till lokala föreskrifter gångbanerenhållning m.m. för 

Örkelljunga kommun bilaga 1, 22-04-19  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-10-05
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KSAU § 205   SBN.2020.24  31  
 

Förslag till nya rutiner och taxa för grävningstillstånd i 
Örkelljunga kommun  
 

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta 

"Grävningstillstånd och trafikanordningsplaner - Taxa och 

sanktionsavgifter" enligt versionen per 2022-07-11.  

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar 2020-10-14 § 225 ett 

förslag från samhällsbyggnadsnämnden om rutiner och taxa för 

grävningstillstånd i Örkelljunga kommun. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 

att skapa en anpassad modell för en mindre kommun där närheten 

mellan beställare och utförare finns i fokus. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett nytt förslag per 2022-

07-11.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar ärendet 2022-08-22 § 69. 

Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta "Grävningstillstånd och 

trafikanordningsplaner - Taxa och sanktionsavgifter" enligt bilaga 1. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-22 - SBN § 69 

Grävtillstånd och Trafikanordningsplan taxor och sanktionsavgifter. 

Bilaga1 2022-07-11 

Tjänsteskrivelse Grävtillstånd 2022-07-11  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-10-05
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KSAU § 206   KLK.2022.124     
 

Initiativ från (M), (KD) och (C) om fastighetsförvärv i 
Eket  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommundirektören 

att återkomma till arbetsutskottet med uppföljande redovisning i 

november 2022. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen behandlar 2022-05-04 § 74 ett initiativ från Christian 

Larsson (M), Gunnar Edvardsson (KD) och Martin Gustafsson (C) om 

att förhandla om förvärv av fastigheten Eket 35:5. Kommunstyrelsen 

beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att förhandla om förvärv av 

fastighet Eket 35:5. 

 

Kommundirektören informerar om att det förts samtal med 

fastighetsägaren om en försäljning. Nytt möte ska hållas senare i höst. 

Kommundirektören bedömer att det kan lämnas en ny återrapportering 

för kommunstyrelsens arbetsutskott i november. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 74  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16 

Kommundirektör (för åtgärd) 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-14  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 207   KLK.2022.267     
 

Rivningen av Engen  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna godkännande 

till att fastighetschefen får använda upp till två miljoner mer än 

vad som tidigare budgeterats för rivningen av Engen, utifrån den 

akuta situation som uppkommit. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska tas upp 

till fortsatt behandling vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-

09-21. Fastighetschefen ges i uppdrag att till detta sammanträde 

redovisa händelserna efter 2022-09-14, samt lämna en specificering 

av ÄTOR (förändringarna utanför det som ursprungligen 

avtalats). 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt 

kommundirektören att sammanställa och redogöra för de 

ekonomiska konsekvenserna för Örkelljunga kommun. 

 

 

Sammanfattning 

Fastighetschefen informerar om att det påträffats asfalt under betongen 

i samband med den pågående rivningen av fastigheten Engen i centrala 

Örkelljunga. Asfalten har påträffats i vissa delar av området. Detta får 

ekonomiska konsekvenser, såtillvida att att det är en förändring jämfört 

med de åtgärder som ursprungligen beställts (så kallade "ÄTOR"). 

 

Arbetsutskottets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar det inträffade och de nya 

akuta omständigheter som uppkommit. Arbetsutskottet fattar ett 

inriktningsbeslut för den akuta situationen. Ärendet ska också tas upp 

på kommande arbetsutskott 2022-09-21 för vidare behandling. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Fastighetschefen (för åtgärd) 

Kommundirektör (för åtgärd) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-21



 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-14  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 208   KLK.2022.12  0  
 

Information från kommundirektören  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kommundirektören lämnar information om följande områden. 

 

• Allmän information om ombyggnationen av Södergården. 

Fastighetschefen informerar om ombyggnationen vid 

kommunstyrelsens sammanträde i november. 

• Svar på fråga om enskild fastighet. 

• Uppdraget till kommundirektören om socialförvaltningens 

organisation (KSAU 2022-04-20 § 118, KLK.2022.123) 

kommer att tas upp för vidare behandling vid arbetsutskottets 

sammanträde 2022-10-12.  

• Nedtagning av material från valet. 

 

____________ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-14  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 209   KLK.2022.256  107  
 

Halvårsredovisning Söderåsens miljöförbund 2022  
 

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Söderåsens miljöförbund har överlämnat en redovisning avseende deras 

verksamhet och ekonomi under första halvåret 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Halvårsredovisning 2022.pdf 

Protokoll § 41 2022-08-23.pdf 

Halvårsredovisning 2022.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-10-05



 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-14  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 210   KLK.2022.257     
 

Information om kommunskrivelse från NSVA om 
prisökningar som förväntas påverka VA-taxan 2023  
 

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

NSVA informerar i kommunskrivelse 2022-08-22 om den ekonomiska 

situationen och om prisökningar. I skrivelsen redovisas att VA-taxan 

inför 2023 bedöms behöva öka med 13,2 procent, i stället för med 9,0 

procent som i tidigare bedömning. Det förutsätter emellertid att 

räntenivån är oförändrad. Ökad ränta ökar intäktsbehovet ytterligare. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunskrivelse från NSVA till Örkelljunga kommun, om 

prisökningar.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-10-05



 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-14  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 211   PLAN.2022.6     
 

Detaljplan för del av Fagerhult 1:69 mfl 
"Biogasanläggning"  
 

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna positivt planbesked 

enligt PBL 5 kap 4-5 §§ för del av fastigheten Fagerhult 1:69 m.fl. 

"Biogasanläggning". 

 

 

Sammanfattning 

Scandinavian Biogas Skånes Fagerhult AB har efter dialog med 

Örkelljunga kommun inkommit med ansökan om planbesked för att i 

detaljplanearbete utreda möjligheten att uppföra en biogasanläggning 

med byggnader, tankar och kontor. 

 

I tjänsteskrivelse 2022-08-30 från samhällsbyggnadsförvaltningen 

föreslås att det ska lämnas ett positivt planbesked. 

 

I tjänsteskrivelsen framgår att uppförande av biogasanläggning kräver 

att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram och därmed 

tillämpas ett utökat planförfarande. Planläggningen ligger delvis i linje 

med gällande översiktsplan. I ÖP07 har utveckling av industrimarker 

pekats ut österut längst med E4:an. Ansökan gäller marker längst med 

och i nordvästlig riktning som i gällande översiktsplan är utpekad som 

landsbygd. Förvaltningen bedömer att positivt planbesked kan ges 

utifrån läget i förhållande till E4:ans transport och störningar för 

omgivningen. Delar av marken som ansökan avser är redan planlagd 

för industri i detaljplan DP103 men ansökan inkluderar även 

markområden som inte är planlagd. Planläggningen finansieras genom 

planavtal mellan Scandinavian Biogas Skånes Fagerhult AB och 

Örkelljunga kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om planbesked.pdf 

Ansökan om planbesked, Fagerhult 1:69 mfl  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-10-05



 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-14  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 212   KLK.2022.243  828  
 

Motion från (KD) - Ordna en mötesplats för 
motorintresserade ungdomar  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt 

kommunledningsförvaltningen att utreda motionen, inklusive att 

samordna med berörda förvaltningar och andra aktörer. 

 

Ärendet ska återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott i 

januari 2023. 

 

 

Sammanfattning 

Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) har 2022-08-

17 lämnat in följande motion. 

 

"Ordna en mötesplats för motorintresserade ungdomar 

Vi ser ett stort antal motorintresserade ungdomar och vuxna i 

Örkelljunga kommun. I nuläget träffas man inne i centrum på 

parkeringar och områden som inte är framtagna för ändamålet. 

 

Kommunledningsförvaltningen angav i det yttrande daterat 2022-05-05 

som följde KDs motion "Erbjud motorintresserade ungdomar en plats 

att träffas på" att det fanns 118 registrerade a-traktorer i Örkelljunga. 

Därutöver färdas de motorintresserade ungdomarna på mopeder, i 

mopedbilar och i vanliga personbilar. En del av ungdomarna har inte 

egna fordon, utan färdas med kompisar. De motorintresserade 

ungdomarna är således en stor målgrupp i kommunen. Vidare 

förtydligades bland annat svårigheterna med att erbjuda en lokal för 

denna målgrupp. 

 

Kristdemokraterna ser fördelarna med att kunna tillhandahålla ett 

lättillgängligt motorområde för dessa ungdomar. Även vi ser 

svårigheterna som uppstår med att ta fram lokaler för ändamålet. Dock 

efterfrågar Kristdemokraterna en plats att vara på, alltså mark att vistas 

och umgås på med sina fordon, vi efterfrågar inte några lokaler i ett 

inledande skede. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-14  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Det är dags att vi politiker uppmärksammar det faktum att alla inte är 

stöpta i samma form och att vi har olika intressen som bör tas till vara 

på i den mån det är möjligt. Att investera i våra ungdomars intressen 

idag, är en investering för framtiden. 

 

Därför vill Kristdemokraterna ge Kommunfullmäktige i uppdrag att: 

- Att ordna en mötesplats (mark) för våra motorintresserade ungdomar 

att vistas och umgås på tillsammans med sina fordon."  

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 2022-08-29 § 68 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-29 - KF §68  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunledningsförvaltningen via kommundirektör (för åtgärd) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2023 
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