
Sammanträdesprotokoll 2022-01-12
Kommunstyrelsen

Tid och plats 2022-01-12 - Kommunhuset klockan 13.30 - 14.25

Beslutande
Christian Larsson (M) - ordförande
Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande
Niclas Bengtsson (SD) - andre vice ordförande
Thomas Bjertner (S) - ledamot
Tommy Brorsson - ledamot
Martin Gustafsson (C) - ledamot
Arne Silfvergren (S) - ledamot
Per-Uno Nilsson (M) - ledamot §§ 2-9
Anneli Eskilandersson (SD) - ledamot
Tomas Nilsson (C) - ledamot
Stefan Svensson (SD) - ledamot
Andreas Johansson (C) - tjänstgörande ersättare § 1

Övriga deltagande Camilla Wifralius (SD) - ersättare, Veronika Kronnäs (MP) -ersättare
Tommy Rosenqvist (SD) - ersättare, Andreas Johansson (C) - ersättare §§ 2-9
Emily Haydari (SD) - ersättare, Jesper Bokefors - kommunjurist, sekreterare
Stefan Christensson - kommunchef §§ 1-2, 4, 6-9
Louise Johansson - utredare

Justering
Justerare Niclas Bengtsson (SD)

Plats och tid Kommunhuset 2022-01-14, kl. 10:00

Justerade paragrafer §§ 1 - 9

Underskrifter

Sekreterare
.................................................................
Jesper Bokefors

Ordförande
.................................................................
Christian Larsson

Justerare
.................................................................
Niclas Bengtsson

ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på www.orkelljunga.se.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-01-12

Datum för anslag 2022-01-14 Datum för nedtagande 2022-02-07

1(18)



Sammanträdesprotokoll 2022-01-12
Kommunstyrelsen

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet

Innehållsförteckning
KS § 1 Information från kommunchefen 3
KS § 2 Bjuvs kommuns förtida utträde ur Söderåsens miljöförbund 4
KS § 3 Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033 5
KS § 4 Detaljplan för del av Örkelljunga 156:1 "Sliparen 1" 6 - 7
KS § 5 Redovisning av motioner vilka inte beslutats inom ett år från att

de väcktes
8 - 9

KS § 6 Initiativ av SD till KS-Asfaltera vid brandstationen Skånes
Fagerhult

10 - 12

KS § 7 Rödgröna-gruppen Motion Vaccinerad personal i omvårdsnära
arbeten

13 - 14

KS § 8 Motion från Tommy Brorsson - Gör Örkelljunga mer attraktivt 15 - 16
KS § 9 Motion från Moderaterna - Bygg ett trygghetsboende i

Örkelljunga
17 - 18

2(18)



Sammanträdesprotokoll 2022-01-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 1 KLK.2022.12 0

Information från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunchef Stefan Christensson informerar.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta att lägga
informationen till handlingarna, och finner att så sker.

___________
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 2 KLK.2021.370 04

Bjuvs kommuns förtida utträde ur Söderåsens
miljöförbund

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommuchef Stefan Christensson samt kommunstyrelsens ordföranden
Christian Larsson (M) föredar ärendet.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta att lägga
informationen till handlingarna, och finner att så sker,

Bakgrund
Bjuvs kommun har tidigare begärt utträde från Söderåsens
miljöförbund. De kvarvarande medlemskommunerna, däribland
Örkelljunga kommun har fört diskussioner med Bjuvs kommun kring
utträdet.

Utifrån dessa diskussioner lämnar kommunledningsförvaltningen
förslag till beslut i enlighet med tjänsteskrivelsen och tillhörande
handling.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Bjuvs förtida utträde ur Söderåsens miljöförbund
Rev.pdf
Utredning kring omställningskostnader utifrån Bjuvs aviserade utträde
ur SMFO, 2021-10-30
___________

Expedieras till:
Bjuvs kommun
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 3 KLK.2021.306 011

Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-
2033

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom stadsarkitektens
förslag till yttrande och översända detsamma till Region Skåne.

Ärendebeskrivning
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

Bakgrund
Region Skåne har remitterat sitt förslag gällande Regional
infastrukturplan för Skåne 2022-2033. Stadsarkitekten har tagit fram ett
förslag till yttrande över förslaget.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Sekreteraren framför att hela kommunstyrelsens protokoll kan bli klart
för justering med kort tidsspann, så behöver inte ärendet direktjusteras i
kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan besluta enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med undantagt för att beslutet
ska direktjusteras, det vill säga att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom stadsarkitektens förslag
till yttrande och översända detsamma till Region Skåne. Ordföranden
finner att arbetsutskottet beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Stadsarkitektens yttrande
Missiv
Anstånd med remissvar till 14 januari
RTI remiss
___________

Expedieras till:
Region Skåne
Stadsarkitekt Maria Månsson Brink
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 4 PLAN.2021.4

Detaljplan för del av Örkelljunga 156:1 "Sliparen 1"

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att lämna positivt
planbesked enligt PBL 5 kap 4-5 §§ för del av fastigheten
Örkelljunga 156:1 ”Sliparen 1",

att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja
arbetet att upprätta en detaljplan med begränsat förfarande, samt

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta
planavtal mellan Continental Bakeries North Europe AB och
kommunen.

Ärendebeskrivning
Efter önskemål visar kommunchef Stefan Christensson en bild för
kommunstyrelsen (se tillägg till beslutsunderlaget dokument Kartbild
Sliparen 1) för att tydliggöra ärendet ytterligare.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

Bakgrund
Continental Bakeries North Europe AB önskar förvärva en del av
marken runt fastigheten Sliparen 1. Beskrivning av ärendet framgår av
beslutsunderlaget där samhällsbyggnadsförvaltningen också har tagit
fram ett förslag till beslut.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att så sker.
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Sammanträdesprotokoll 2022-01-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planbesked
Ansökan om planbesked
Kartbild Sliparen 1.pdf
___________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll 2022-01-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 5 KLK.2021.375 00

Redovisning av motioner vilka inte beslutats inom ett år
från att de väcktes

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
motionerna KLK.2020.488 samt KLK.2021.140 fortsätter hanteras
i enlighet med tidigare beslut.

Ärendebeskrivning
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

Bakgrund
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska en motion om möjligt beredas
på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från
vidare handläggning.

Två motioner omfattas av bestämmelsen
Christer Unossons (KD) motion "Utöka barnomsorgen i Örkelljunga
med familjedaghem (Pedagogisk omsorg)", diarienummer
KLK.2020.488. Motionen lämnades in 2020-12-03.
Kommunfullmäktige hanterade ärendet 2021-09-27 och beslutade att
återremmittera ärendet för att bedöma kostnaden av förslaget samt göra
en konsekvensanalys avseende förslagets genomförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-13 att ärendet
skickas på återremiss till utbildningsnämnden i enlighet med
kommunfullmäktiges motivering. Ärendet ska presenteras för
kommunstyrelsens arbetsutskott senast i februari 2022.

Centerpartiets motion "Bygg Allaktivitetshus på Ejdern", diarienummer
KLK.2021.140. Motionen lämnades in 2021-03-24. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2021-12-15 att bordlägga ärendet fram tills att
planprocessen för det aktuella området är klar.

8(18)



Sammanträdesprotokoll 2022-01-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Kommunjurist Jesper Bokefors föredrar ärendet och framhåller att i och
med arbetsutskottets beslut att bordlägga ärendet KLK.2021.140
"Motion från Centerpartiet - Bygg Allaktivitetshus på Ejdern" förväntas
inte heller den motionen avgöras inom ett år från att den väcktes, varför
den bör läggas till listan i detta ärende.

Christian Larsson (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionerna
KLK.2020.488 samt KLK.2021.140 fortsätter hanteras i enlighet med
tidigare beslut.

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan besluta enligt
Christian Larssons (M) förslag och finner att så sker.
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2022-01-31
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Sammanträdesprotokoll 2022-01-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 6 KLK.2021.163 31

Initiativ av SD till KS-Asfaltera vid brandstationen
Skånes Fagerhult

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativet.

Den sverigedemokratiska gruppen reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Ärendebeskrivning
Christian Larsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
ändring av ordet "motionen" till "initiativet".

Stefan Svensson (SD) yrkar bifall till initiativet.

Martin Gustafsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
ändring av ordet "motionen" till "initiativet".

Arne Silfvergren (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
ändring av ordet "motionen" till "initiativet".

Gunnar Edvardsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
ändring av ordet "motionen" till "initiativet".

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag med ändring, nämligen att avslå initiativet
samt Stefan Svenssons (SD) förslag att bifalla initiativet.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med ändring
av ordet "motionen" till "initiativet".

Omröstning begärs.

Ja-röst för arbetsutskottets förslag med ändring av ordet "motionen" till
"initiativet". Nej-röst för Stefan Svenssons (SD) förslag.
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Sammanträdesprotokoll 2022-01-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Omröstningen utfaller med åtta röster ja samt tre röster nej.
Kommunstyrelsen beslutar således enligt arbetsutskottets förslag med
ändring av ordet "motionen" till "initiativet".

Det antecknas att Gunnar Edvardsson (KD), Thomas Bjertner (S),
Tommy Brorsson (-), Martin Gustafsson (C), Arne Silfvergren (S), Per-
Uno Nilsson (M), Tomas Nilsson (C) samt Christian Larsson röstar ja.
Niclas Bengtsson (SD), Anneli Eskilandersson (SD) samt Stefan
Svensson (SD) röstar nej.

Den sverigedemokratiska gruppen reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Initiativet
Stefan Svensson (SD) samt Niclas Bengtsson (SD) lämnade 2021-04-
07 in ett initiativ till kommunstyrelsen med rubriken "Asfaltera vid
brandstationen Skånes fagerhult". Initiativet lyder enligt följande:

Infarten samt parkeringsplatsen, som även används som övningsplats,
har under alla år endast varit grusbelagd, vilket nog får ses som ganska
ovanligt för en deltidsstation. Detta har medfört att det ofta är stora
hålor där som är väldigt störande att behöva köra i när man anländer till
stationen vid t.ex larm, framförallt när de är vattenfyllda av regn.
Som sagt så används även området för vissa övningar och en
hårdbelagd yta hade varit att föredra för att slippa att få materiel
onödigt nedsmutsat, samt att undvika att dra in mer smuts i lokalen än
nödvändigt, och det skulle då även vara lättare att hålla rent och snyggt
efter övning med t.ex motorsåg, klippning av bil m.m.

Vintertid, vid plogning borde det såklart också vara en fördel med
asfalterad yta för att slippa att gruset plogas upp på befintliga gräsytor,
som sedan får återställas.

En brunn finns på framsidan av brandstationen, det skulle vara önskvärt
att i anslutning till denna även fanns en avskiljare för föroreningar som
möjliggör att man kan tvätta brandfordonen på plats.

I budgeten har det tidigare varit avsatt 300.000:- för rivning av torn.
Detta är nu inte aktuellt (tack och lov). Dessa pengar kan då med fördel
istället användas för ovan nämnda åtgärd.

Brandstationen är ju en kommunägd fastighet och bör hållas val
iordning, så även tillhörande markytor.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Därför yrkar vi att grudbelagda ytor snarast möjligt asfalteras, samt att
om det är möjligt ansluta en avskiljare i befintlig brunn, alternativt görs
en ny brunn på baksidan av byggnaden.

Bilder bifogas.

Fastighetschefens yttrande
Undetecknad har varit i kontakt med lokalansvarig för
Räddningstjänsten Skåne Nordväst ("RSNV"). RSNV önskar avvakta
med besked avseende frågan om asfaltering tills efter det att installation
av fiber är gjord. När så har skett ska RSNV ta ställning till om de
ställer sig positiva till en asfaltering eller inte, vilken kommer resultera
i en kostnad antingen som en ökad hyra eller genom ett engångsbelopp.

Investeringskostnaden för projektet bedöms till omkring 200 000
kronor. Avskrivningstiden är inte klarlagd.

Tidigare behandling av ärendet
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens
arbetsutskott. Arbetsutskottet beslutade 2021-05-12 att remittera
ärendet till fastighetschef Mathias Svensson för yttrande senast inför
arbetsutskottets sammanträde 2021-09-15. Av yttrandet ska framgå bl a
kostnaden för asfalteringen och konsekvenserna med eventuell
hyreshöjning för Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Arbetsutskottet
noterar att marken kan vara svår att asfaltera eftersom den är sjönära
och har sämre bärighet. Fastighetschefen har inkommit med ett yttrande
som anges ovan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-08 efter yrkande
från Christian Larsson (M) att föreslå kommunstyrelsen att avslå
motionen.

Beslutsunderlag
Initiativ KS Asfalt brandstation Skånes Fagerhult från
Sverigedemokraterna.pdf
___________
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 7 KLK.2021.341 00

Rödgröna-gruppen Motion Vaccinerad personal i
omvårdsnära arbeten

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
motionen ska anses besvarad i och med kommunstyrelsens beslut
2021-12-01 § 202 som anger att frågan om vaccinationskrav mot
covid-19 vid nyanställningar ska utredas av kommunens HR-
avdelning.

Ärendebeskrivning
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

Motionen
Den rödgröna-gruppen lämnande 2021-11-02 in en motion med
rubriken "Motion till kommunfullmäktige i Örkelljunga". Bifogat till
motionen lämnande de 2021-11-06 in en tidningsartikel.

Motionen lyder enligt följande: I Överkalix dog under september
månad åtta personer på ett äldreboende trots att de var vaccinerade.
Detta pekar på att vårdtagarnas eget vaccinationsskydd inte alltid är
tillräckligt. Det är en förutsättning att personal i omvårdsnära arbete är
vaccinerade för att minimera risk för smittspridning och vårdtagarnas
utsatthet bör komma först i en diskussion om varför det är viktigt att
deras personal är vaccinerade.

Båstads kommun har, enligt Helsingborgs Dagblad den 31 oktober,
tagit beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott om att införa krav på
vaccinering vid nyanställningar till omvårdsnära arbete. Det
beslutades också att redan anställd personal kan få en tillfällig
förflyttning om de arbetar nära vården men inte är vaccinerade.

Personal kan därmed tillfrågas om de är vaccinerade trots att de inte är
skyldiga att svara. Det är sedan upp till respektive chef att tolka "icke-
svaren". Båstad kommun har med detta valt att agera även om det råder
osäkerhet i vad som är juridiskt möjligt i en pandemi som ingen
hanterat lagmässigt förut.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Mot denna bakgrund yrkar Socialdemokrater och Miljöpartister
att det utreds hur vi, inom det som lagen tillåter, säkerställer att
personal i omvårdsnära arbete i framtiden är vaccinerad mot covid-19
för att minimera smittspridning.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att motionen får läggas och
att motionen ska översändas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2021-12-15.
Arbetsutskottet beslutade efter yrkande från Arne Silfvegren (S) att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen ska
anses besvarad i och med kommunstyrelsens beslut 2021-12-01 § 202
som anger att frågan om vaccinationskrav mot covid-19 vid
nyanställningar ska utredas av kommunens HR-avdelning.

Beslutsunderlag
Motion till kommunfullmäktige i Örkelljunga.pdf
Bilaga tidningsartikel till motion Rödgröna gruppen.PNG
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2022-01-31
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 8 KLK.2021.156 43

Motion från Tommy Brorsson - Gör Örkelljunga mer
attraktivt

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

Motionen
Tommy Brorsson har 2021-04-06 inkommit med en motion med
rubriken "Gör Örkelljunga mer attraktivt". Motionen har följande
lydelse:

När man kommer Stockholmsvägen/Bangatan in mot centrum möts
man av välansade ytor på vägens båda sidor men när man kommer fram
till det s.k. Pinnåreservatet tar det positiva ett abrupt slut med massor
av sly, rotvältor etc. Då det inte är något officiellt reservat anser jag
man skulle kunna göra det betydligt attraktivare, genom att röja den
första biten vid Bangatan. Området är så stort att den mångfald som
finns och skall skyddas knappast lär påverkas av en sådan upprensning.

Därför vill jag:
Att kommunen skall röja det sly som växer närmast vägen, ca 15 m in
eller vad som är lämpligt och även ta bort rotvältorna med stammar
inom samma område.

Pinnågruppens yttrande
Pinnågruppen beslutade 2021-10-20 att delvis ställa sig bakom
motionen. Pinnågruppen yttrade följande:

Pinnågruppen beslutar att göra en skonsam röjning utmed Bangatan,
maximalt 10 meter in i området. Gällande rotvältor, så anser
pinnågruppen att dessa ska vara kvar, dels gynnar de den biologiska
mångfalden i området betydande, samt att de maskinella resurser som
skulle krävas förstör marken vid ett intrång. Marken är väldigt mjuk
och inte bärande för de maskiner som krävs. Åtgärden skulle också
strida mot gällande skötselplan.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Tidigare behandling av ärendet
Ärendet har behandlats av kommunfullmäktige samt kommunstyrelsens
arbetsutskott. Arbetsutskottet beslutade 2021-05-19 att remittera
motionen till Pinnågruppen för yttrande senast inför arbetsutskottets
sammanträde 2021-10-20. Pinnågruppen har angivit ett yttrande enligt
ovanstående.

Kommunstyrelsens arbetutskott 2021-12-08 beslutade efter yrkande
från Christian Larsson (M) att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Motion - Gör Örkelljunga mer attraktivt.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2022-01-31
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 9 KLK.2021.114 734

Motion från Moderaterna - Bygg ett trygghetsboende i
Örkelljunga

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

Motionen
Annika Jönsson (M) och Christian Larsson (M) har för moderaternas
fullmäktigegrupp 2021-03-05 lämnat in en motion med rubriken "Bygg
ett trygghetsboende i Örkelljunga". Motionen lyder enligt följande:

Åldersgruppen 70+ i Örkelljunga kommun har mellan åren 2012-2019
ökat med 320 personer (enl. SCB:s statistik) och den fortsätter att öka.

Även om många av våra äldre önskar bo kvar i eget boende och med
stöd av hemtjänsten få hjälp så kan detta alternativ av ett fåtal upplevas
som ett otryggt alternativ.

Anhöriga finns kanske inte i närheten eller rent av inte i livet längre. De
gamla vännerna är borta. Denna grupp äldre kan känna sig ensamma
oroliga och upplever en förlorad livskvalitet. För dessa äldre kan ett
trygghetsboende utgöra ett bra alternativ.

Ett trygghetsboende är en boendeform för människor som fyllt 70 år.
Lägenheter med hög tillgänglighet och funktionsanpassning som ligger
nära servicefunktioner och kommunikationsmöjligheter såsom affärer,
vårdcentraler, apotek och aktiviteter.

I anslutning till boendet ska det finnas gemensamma utrymmen, för att
stimulera behoven av aktiviteter och där till exempel måltider kan intas.
Här ska människor på ett lätt sätt kunna umgås. De äldre ska uppleva
närhet, gemenskap och tillhörighet, samt kunna bo kvar där till livets
slut.
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Sammanträdesprotokoll 2022-01-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

I dagsläge finns inget trygghetsboende för våra äldre invånare och i takt
med att åldersgruppen ökar behöver vi se till att det finns alternativa
boendeformer.

Därför vill vi Moderater att:
Örkelljunga kommun anvisar marken på Lyckstaäng och en byggnation
av ett trygghetsboende för äldre uppförs där.

Tidigare behandling av ärendet
Ärendet har behandlats av kommunfullmäktige samt kommunstyrelsens
arbetsutskott, som 2021-04-21 beslutade att remittera motionen till
mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck för yttrande inför
arbetsutskottets sammanträde 2021-09-08.

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck har 2021-06-09
lämnat in ett yttrande iform av en tjänsteskrivelse som framgår av
beslutsunderlaget.

Därefter har kommunstyrelsen 2021-10-06 beslutat att en
markanvisning ska utföras med mål att sluta ett markanvisningsavtal
med en aktör för att uppföra ett trygghetsboende.
Markanvisningstävlingen pågår där ett första urval har gjorts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-15 efter yrkande
från Christian Larsson (M) att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Förutsättningar
Motion från Moderaterna - Bygg ett trygghetsboende i Örkelljunga.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2022-01-31
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