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KSAU § 174 KLK.2021.3 0

Eventuellt övriga ärenden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hantera följande
extraärenden KLK 2021.58 Förfrågan-Tomtmark industriområdet
Skånes Fagerhult, del av Fagerhult 1:69 m.fl - Scandinavian
Biogas Sweden AB, KLK 2021.191 Ansökan finansiellt stöd till
Örkelljunga Träffas 2021, KLK 2020.454 Camping vid Hjälmsjön -
Övertagande av anläggningar och framtida upplåtelse och KLK
2020.497 Överlåtelse - Del av Turabygget 1:10 - Palms blommor.
KLK 20201.6 Informationsärenden tas bort ur föredragningslistan.
Dessutom extra ärende KLK 2021.84 Länsstyrelsens avslag av
kommunens förslag om revidering av lokal ordningsstadga
avseende reglering av störande ljud från högtalaranläggningar.
____________

3(50)



Sammanträdesprotokoll 2021-05-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 175 KLK.2021.4 0

Information från ekonomichefen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Anna Lindström till handlingarna.

Bakgrund
Ekonomichef Anna Lindström informerar om arbetet med
Delårsrapport 2021 och Budget 2022.
____________
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KSAU § 176 KLK.2021.194 04

Anvisningar till Delårsrapport 2021 Örkelljunga
kommun

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunlednings-
förvaltningens reviderade förslag till Anvisningar till
Delårsrapport 2021.

Bakgrund
Delårsrapporten för 2021 ska utgå från budget 2021, vilket innebär att
delårsrapporten ska analyseras utifrån verksamhetens resultat och mål
med utgångspunkt från 2021. Målen ska analyseras och kommenteras
utifrån begreppet ”God ekonomisk hushållning”. Analysen ska visa om
verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Kommunfullmäktige ska behandla och godkänna delårsrapporten.
Revisorerna ska göra en bedömning av om resultatet är förenligt med
de mål som fullmäktige har beslutat.

Delårsrapporten är ett budgetuppföljningsdokument med information
om avvikelser mot givna budgetramar. Om det finns en negativ
budgetavvikelse ska nämnden redogöra för åtgärder och
handlingsplaner för att nå budget i balans för 2021.

Vid upprättande av delårsrapporten ska motsvarande redovisnings-
principer som i den senaste årsredovisningen används. Eventuellt nya
rekommendationer från RKR (Rådet för Kommunal Redovisning) bör
beaktas. Rekommendation R17 från RKR om Delårsrapport kommer
att vara vägledande vid framtagning av delårsrapporten.
Någon sammanställd redovisning redovisas inte i delårsrapporten.

Den som har tillgång till delårsrapporten förutsätts även ha tillgång till
kommunens senaste årsredovisning. Följaktligen lämnar
delårsrapporten information främst om händelser och omständigheter
som avser tiden efter den senaste årsredovisningen.
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Föreligger kommunledningsförvaltningens förslag till Anvisningar
inklusive tidplan. Enligt lagen om kommunal redovisning ska
kommuner göra minst en delårsrapport som omfattar en period om
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.
Kommunstyrelsen har beslutat att i år upprätta delårsrapporten per den
31 augusti.

Beslutsunderlag
Reviderade Anvisningar Delårsrapport 2021.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 177 KLK.2021.199 041

Anvisningar för budget 2022 och EFP 2023-2024

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunlednings-
förvaltningens förslag till Anvisningar för Budget 2022 och
Ekonomisk Flerårsplanering, EFP, 2023-2024.

Bakgrund

Tidplan för budgetarbetet avseende budget 2021
Budgetupptakt. Respektive nämnd tar med sig informationen från budgetupptakten till sina respektive

nämndsmöten i september. Därefter har nämnderna möjlighet att förbereda sin budget i respektive

arbetsutskott i september. Förslag till budget måste därefter beslutas i respektive nämnd i september enligt

nedan.

 Samhällsbyggnadsnämnden, 20/9 (i arbetsutskottet den 6/9)

 Kultur & Fritidsnämnden, 20/9

 Socialnämnden, 28/9 (i arbetsutskottet den 14/9)

 Utbildningsnämnden, 7/10 (i arbetsutskottet den 14/9)

 Överförmyndarnämnden, 7/9 eller 28/9

 Kommunstyrelsen, 6/10 (i arbetsutskottet den 8/9 eller 15/9)

Budgetdialog: Presidierna i nämnderna har möte med KSAU. Endast politiker och ej tjänstepersoner. Tid för

respektive nämnd kommer att skickas ut i separat kallelse.

Ekonomikontoret tillhanda: Förslag till budget ska vara ekonomikontoret till handa, med nämndprotokoll.

Budgetdagar/budgetberedning: Ksau plus insynspartier, ordföranden för nämnder och styrelser, samt
förvaltningschefer.

Beslut i KSAU: beslut om förslag till drift- och investeringsramsbudget 2022 och EFP 2023-2024, finansiella mål
och verksamhetsmål, samt preliminär utdebitering.

Budgeten förhandlas enlig MBL.

Beslut i KS: Beslut av drifts- och investeringsbudget 2022 och EFP 2023-2024, finansiella mål, verksamhetsmål
och preliminär utdebitering.

Beslut i KF: Beslut av drifts- och investeringsbudget 2022 och EFP 2023-2024, finansiella mål, verksamhetsmål
och preliminär utdebitering.

Internbudget ska vara beslutad i nämnderna: Respektive nämnd godkänner sin internbudget.
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Kommunledningsförvaltningen presenterar förslag till anvisningar för
budget 2022 och EFP 2023-2024, inklusive ovanstående Tidplan.

Beslutsunderlag
Budgetanvisningar 2022.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 178 KLK.2021.200 024

Kommunens pensionsförvaltning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att 75,7 mkr i pensionsförvaltningen
som finns på checkräkningskontot formellt sett flyttas från
pensionsförvaltningen till kommunens allmänna medels-
förvaltning, för att användas i den dagliga drifts- och
investeringsverksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att kommunchef Stefan
kommer realisera 20 miljoner kronor av kommunens aktier från
kommunens pensionsförvaltning för införande på kommunens
likvidkonto för pensionsförvaltningen.

Bakgrund
När Värdet på pensionsfonderna understiger pensionsskulden
(ansvarsförbindelsen) och när värdet på pensionsfonderna överstiger
ansvarsförbindelsen med mer än 20 mkr ska kommunstyrelsens
arbetsutskott hantera frågan och besluta om fortsatt inriktning och
eventuella åtgärder.

Beskrivning av ärendet
Kommunchef Stefan Christensson och ekonomichef Anna Lindström
meddelar följande:

Per den 30 april 2021 var värdet på pensionsförvaltningens fonder
216,9 mkr, samtidigt som ansvarsförbindelsen per den 31 december
2020 uppgick till 162,9 mkr. Det innebär att fonderna per den 30 april
hade ett värde som översteg ansvarsförbindelsen med 54,0 mkr. Med
anledning av att värdet på fondtillgångarna överstiger ansvars-
förbindelsen med mer än 20 mkr ska frågan om den fortsatta
inriktningen enligt policyn för pensionsförvaltningen tas upp för
diskussion och ställningstagande i arbetsutskottet. Orealiserat resultat
uppgick till 60,9 mkr den 30 april 2021.
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Arbetsutskottet behöver även ta ställning till den fortsatta hanteringen
av likvida medel som fortfarande ingår i pensionsförvaltningen och
som för närvarande inte är placerade i värdepappersfonder. Totalt 75,7
mkr är placerade på kommunens checkräkningskonto utan beslut om att
exkludera medlen från pensionsförvaltningen. Fondförvaltningen har
haft som syfte att matcha ansvarsförbindelsen. Under åren 2014 – 2020
har pensionsutbetalningar gjorts till en sammanlagd summa av 73,9 tkr,
dessa utbetalningar har hanterats som löpande verksamhetskostnader.
Per 2021-05-03 hade kommunen 89,6 mkr i likvida medel plus 30 mkr
i checkräkningskredit.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Att kommunstyrelsen beslutar:

Att de 75,7 mkr i pensionsförvaltningen som finns på
checkräkningskontot formellt sett flyttas från pensionsförvaltningen till
kommunens allmänna medelsförvaltning, för att användas i den dagliga
drifts- och investeringsverksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse pensionsförvaltningen.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 179 KLK.2021.143 007

Revisorernas granskning av intern kontroll 2020 för
Örkelljunga kommun

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande över revisorernas
rapport granskning av intern kontroll 2020 för Örkelljunga
kommun översända tjänsteskrivelse 2021-05-03 från ekonomichef
Anna Lindström.

Bakgrund
Revisorerna har till kommunstyrelsen överlämnat granskning av Intern
kontroll 2020.

I skrivelsen framgår att KPMG har av Örkelljunga kommuns revisorer
fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens och nämndernas arbete
med den interna kontrollen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år
2020.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen
och nämnderna har en tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att Örkelljungas
kommuns arbete med intern kontroll inte fullt ut sker på ett
ändamålsenligt sätt och i enlighet med kommunens reglemente för
intern kontroll. Sammantaget bedömer vi att kommunstyrelsen och
nämnderna delvis har en tillräcklig intern kontroll och att åtgärder bör
vidtas för att stärka nämndernas och styrelsens interna kontrollarbete.

Vi har noterat att det inte tas fram någon bruttorisklista för att värdera
eventuella risker och i flertalet nämnder återkommer kontrollområden
som tidigare inte visat några avvikelser. Flertalet nämnder beaktar inte
olika typer av risker, framförallt beaktas inte juridiska risker i
nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser. Vi noterar även att det
finns brister när det gäller att ta fram åtgärder för identifierade
avvikelser samt att det i en del fall inte görs kontroller på samtliga
kontrollområden som fastställts i den ursprungliga intemkontrollplanen
(kultur- och fritidsnämnden).
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Revisorerna noterar även att styrelsens och nämndernas uppföljning av
den interna kontrollen i många fall sker först i februari-mars vilket
medför en kort tidsram för revisorerna att ta del av underlag och
genomföra sin granskning som en del av deras ansvarsprövning och
uttalande kring huruvida styrelsens och nämndernas interna kontroll har
varit tillräcklig.

Vi kan även konstatera att det i kommunstyrelsens uppföljning av den
interna kontrollen 2020 saknas en samlad bedömning av nämndernas
och kommunens system för intern kontroll 2020 med förslag på
förbättringar, vilket ska genomföras enligt kommunens reglemente för
intern kontroll.

Revisorerna önskar yttrande från kommunstyrelsen med anledning av
resultatet i granskningen med en beskrivning kring vilka åtgärder som
styrelsen avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen.
Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast 2021-06-17. För övriga
granskade nämnder kommer nämndernas arbete med intern kontroll
följas upp i samband med revisorernas årliga dialogmöten.

Arbetsutskottet 2021-04-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera revisorernas
Granskning av Intern kontroll 2020 till kommunchefen för yttrande
senast 2021-05-19.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 116
Revisorernas Granskning av intern kontroll 2020.pdf
SLUTLIG_Rapport intern kontroll 2020 (002).pdf
Tjänsteskrivelse Svar till revisionen efter granskning av intern kontroll
2020
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 180 KLK.2021.55 191

Överförmyndarnämndens återrapportering av intern
kontroll 2020

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lägga till handlingarna
Överförmyndarnämndens återrapportering av intern
kontroll 2020.

Sammanfattning
Överförmyndarnämnden ska årligen utvärdera och sammanfatta sin
internkontroll. Dokumentet ska skrivas under av ordföranden och
handläggare. Sammanfattningen utgörs av bilaga i beslutsunderlaget.
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av
intern kontroll 2020.

Beslutsunderlag
Scannad intern kontroll plus paragraf.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 181 KLK.2021.198 191

Internkontrollplan och arbetsprocesser 2021 -
Överförmyndarnämnd

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lägga till handlingarna
Överförmyndarnämndens Internkontrollplan 2021.

Sammanfattning
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna Internkontrollplan och
arbetsprocesser 2021.

Beslutsunderlag
Nu gällande internkontrollplan för 2021.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 182 KLK.2021.5 0

Information från kommunchefen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Stefan Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om ett erbjudande till
kommunen om bildande av ny stiftelse för skolverksamheten. Ärendet
kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Michael Werner
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KSAU § 183 KLK.2021.7 0

Information om Covid 19

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Stefan Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om smitta av covid19 i
kommunhuset samt olika restriktioner.
__________
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KSAU § 184 KLK.2021.183 253

Framställan- Fastighetsköp av Västra Ringarp 8:504 -
Hamiltone AB

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att för området Västra
Ringarp 8:504 genomföra en markanvisningstävling med
inriktning till ett Trygghetsboende på Lycksta Äng, Örkelljunga.

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck får i uppdrag
att ta fram ett ramverk för markanvisningstävlingen senast 2021-
08-18 inför kommunstyrelsens beslut 2021-09-01. Samtidigt ska
kriterierna för markanvisningstävlingen tas fram i politiska
överläggningar vid arbetsutskottets kommande sammanträden i
juni och augusti.

Bakgrund
Elijah Hamilton, Hamiltone AB har i skrivelse framfört att de vill
formellt komma in med en framställan om att förvärva fastigheten
Västra Ringarp 8:504 för att på den uppföra trygghetsboende för äldre.
De har för avsikt att själva projektera, äga, förvalta och driva
trygghetsboendet. Företaget ser platsen som väldigt bra med tanke på
avskildhet men ändå nära servicefunktioner.

De hoppas på ett positivt gensvar från kommunen!

Arbetsutskottets behandling

Yrkande
Christian Larsson yrkar med instämmande av Gunnar Edvardsson och
Niclas Bengtsson att för området Västra Ringarp 8:504 genomföra en
markanvisningstävling med inriktning till ett Trygghetsboende på
Lycksta Äng, Örkelljunga.

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck får i uppdrag att ta
fram ett ramverk för markanvisningstävlingen senast 2021-08-18 inför
kommunstyrelsens beslut 2021-09-01. Samtidigt ska kriterierna för
markanvisningstävlingen tas fram i politiska överläggningar vid
arbetsutskottets kommande sammanträden i juni och augusti.

Arbetsutskottet bifaller yrkandet.
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Beslutsunderlag
Framställan om förvärv
____________

Expedieras till:
Elijah Hamilton
Mikael Strömbäck
Ksau 2021-06-09,
Ksau 2021-06-16
Ksau 2021-08-18

18(50)



Sammanträdesprotokoll 2021-05-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 185 KLK.2021.182 253

Framställan- Fastighetsköp av Västra Ringarp 8:504 -
Fastighets AB 3Hus

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att för området Västra
Ringarp 8:504 genomföra en markanvisningstävling med
inriktning till ett Trygghetsboende på Lycksta Äng, Örkelljunga.

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck får i uppdrag
att ta fram ett ramverk för markanvisningstävlingen senast 2021-
08-18 inför kommunstyrelsens beslut 2021-09-01. Samtidigt ska
kriterierna för markanvisningstävlingen tas fram i politiska
överläggningar vid arbetsutskottets kommande sammanträden i
juni och augusti.

Bakgrund
Joakim Lindahl, Fastighets AB 3Hus har framfört önskemål om förvärv
av fastigheten Västra Ringarp 8:504 för framtida Trygghetsboende.

Samtidigt översänds förslag på bebyggelse av trygghetsboende med
produktionsstart snarast möjligt. De tar gärna fram gestaltning etc. i
nära dialog med Örkelljunga kommun. Med hopp om skyndsam
hantering.

Arbetsutskottets behandling

Yrkande
Christian Larsson yrkar med instämmande av Gunnar Edvardsson och
Niclas Bengtsson att för området Västra Ringarp 8:504 genomföra en
markanvisningstävling med inriktning till ett Trygghetsboende på
Lycksta Äng, Örkelljunga.

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck får i uppdrag att ta
fram ett ramverk för markanvisningstävlingen senast 2021-08-18 inför
kommunstyrelsens beslut 2021-09-01. Samtidigt ska kriterierna för
markanvisningstävlingen tas fram i politiska överläggningar vid
arbetsutskottets kommande sammanträden i juni och augusti.

Arbetsutskottet bifaller yrkandet.
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Beslutsunderlag
Framställan om förvärv
Koncept- Bebyggelseförslag (20210414)
____________

Expedieras till:
Fastighets AB 3Hus
Mikael Strömbäck
Ksau 2021-06-09,
Ksau 2021-06-16
Ksau 2021-08-18
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KSAU § 186 KLK.2021.142 007

Revisorernas kartläggning av kommunens
implementering av barnkonventionen

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande över revisorernas
kartläggning av kommunens implementering av barnkonventionen
översända skrivelse jämte därtill hörande handlingar från
kommunchef Stefan Christensson, folkhälsoutvecklare Li
Merander och kommunjurist Jesper Bokefors.

Bakgrund
Revisorerna har till kommunen översänt kartläggning av kommunens
implementering av barnkonventionen. Rapporten har översänts till
kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

I skrivelsen framgår att KPMG har av Örkelljunga kommuns revisorer
fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens arbete med
att implementera barnkonventionen i verksamheterna. Kartläggningen
ingår i revisionsplanen 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år
2020.

Vår sammanfattande bedömning och slutsats är att granskade nämnder
och styrelse inte fullt ut implementerat barnkonventionen i
verksamheten och säkerställt att barnets rättigheter tillvaratas i beslut
som rör barn och unga. Vidare saknas mål och styrdokument som
klargör hur barnets rättigheter ska tillgodoses inom respektive nämnd.
Insatser som genomförts avser framförallt utbildningsinsatser och olika
insatser/forum för att göra barn och unga delaktiga i beslut som rör
dem.

Vidare bedömer vi att nämnderna och styrelse behöver stärka sin
uppföljning av arbetet som rör tillämpningen av barnkonventionen i
syfte att säkerställa att intentionerna i lagstiftningen uppnås samt för att
vidareutveckla arbetet med barnkonventionen i sin helhet.
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Revisorerna önskar yttrande från kommunstyrelsen och granskade
nämnder med anledning av resultatet i granskningen med en
beskrivning kring vilka åtgärder styrelsen och nämnder avser att vidta
för att säkerställa att barnkonventionen implementeras i verksamheten.
Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast 2021-06-17.

Arbetsutskottets beslut 2021-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera revisorernas
kartläggning av kommunens implementering av barnkonventionen till
kommunchefen för yttrande senast 2021-05-19.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 117
Missiv från revisorerna om kartläggning av kommunens
implementering av barnkonventionen
Revisorernas kartläggning om barnkonventionen
Yttrande till revisionen avseende åtgärder för att stärka kommunens
barnrättsarbete.pdf
Tjänsteskrivelse – Åtgärder för att stärka kommunens barnrättsarbete
Mall för tjänsteskrivelser
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 187 KLK.2021.170 741

Motion från KD - Iordningsställ Solgården till ett
modernt och funktionellt särskilt boende

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen
till socialnämnden för yttrande senast inför arbetsutskottets
sammanträde 2021-10-20.

Bakgrund
Föreligger motion från Kristdemokraternas fullmäktigegrupp
från Gunnar Edvardsson, Christer Unosson och Bo Jensen ersättare i
Socialnämnden för KD.

Iordningsställ Solgården till ett modernt och funktionellt särskilt
boende
Påbörja arbetet med att iordningställa Solgården i Skånes Fagerhult till
ett modernt och funktionellt särskilt boende.
Alliansen lade gemensamt ett initiativ i kommunstyrelsen hösten 2019
om att uppdra åt fastighetsenheten att planera för utveckling av
Solgården i Skånes Fagerhult samt Tallgården i Örkelljunga.
I samma initiativ ville man från alliansens sida komma igång med
ombyggnation av Södergården. Vid senaste kommunfullmäktige togs
beslut i enlighet med initiativet avseende Södergården.
Kristdemokraterna vill nu att vi går vidare med Solgården. Solgården
har sedan i slutet av 00- talet stått outnyttjad för boende. Dock är huset
arbetsplats för personalen inom hemtjänsten. Köket fungerar som
tillagningskök för Bokelundaskolans elever.

Huset är utvändigt i bra skick. Nödvändigt underhåll har gjorts, och ett
helt nytt värmesystem med bergvärme har installerats. Dock krävs en
större ombyggnation och renovering invändigt
De äldre i Skånes Fagerhult som har behov av särskilt boende kan
fortfarande önska att komma till det privata boendet Solberga/Solhaga i
Skånes Fagerhult, där Örkelljunga kommun har ett avtal om sex platser.
Övriga med behov av särskilt boende från Skånes Fagerhult erbjuds
plats på Södergården och Tallgården. Det har för många varit en god
lösning, men vi tror att det är viktigt med ett kommunalt äldreboende i
Skånes Fagerhult, där närheten till anförvanter skapar trygghet för de
äldre, både för dem som får plats på äldreboendet och för dem som bor
på orten.
Det har sagts tidigare och kommer säkert att användas som
motargument, att boendet inte blir kostnadseffektivt med få platser.

23(50)



Sammanträdesprotokoll 2021-05-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Genomsnittskostnaden per plats blir hög och det kan bli problem med
att få en optimal personalgrupp.
Detta bör vägas mot tryggheten för de äldre, att återfå ett särskilt
boende i Skånes Fagerhult. Detta ger också ett flertal arbetstillfällen till
en bygd som har drabbats hårt av företagsnedläggningar. Det är viktigt
att det sker kommunala satsningar i Skånes Fagerhult.
Vi kristdemokrater tror också att en satsning på särskilt boendeplatser i
Skånes Fagerhult ger ett bra tillskott för framtiden för att säkerställa
tillgången av platser i Örkelljunga kommun. Miljöbelastningen vid en
reinvestering blir betydligt mindre än vid nybyggnation.

Kristdemokraterna yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar
Att påbörja arbetet med att iordningställa Solgården i Skånes Fagerhult
till ett modernt och funktionellt särskilt boende.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-26 - KF §34
Motion från KD-Påbörja arbetet med att iordningställa Solgården i
Skånes Fagerhult till ett modernt och funktionellt särskilt
boende_signerad.pdf
____________

Expedieras till:
Socialnämnden
Ksau 2021-10-20
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KSAU § 188 KLK.2021.136 141

Motion från Centerpartiet_Planera för och iordningställ
Industriområden nu

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar efter yrkande från
Christian Larsson att remittera motionen till kommunlednings-
kontoret för yttrande senast inför arbetsutskottets sammanträde
2021-11-17.

Bakgrund
Föreligger motion från Martin Gustafsson, för Centerpartiet, enligt
följande:

Planera för och iordningställ Industriområden NU!
Örkelljunga kommun är numera i det prekära läget att industrimarken
håller på att ta slut. Företag vill utveckla sig och flytta sin verksamhet
till Örkelljunga kommun och vårt fantastiska läge utmed E4:an. Att då
behöva säga till dessa nav i samhället att "tyvärr, kan ni vänta något år
så ordnar vi nog mer mark", är inte bra. Företag vill etablera sig här och
nu när väl satsningen är bestämd och klubbad.
Därför är det av högsta vikt att vi nu tar ett helhetsgrepp som vi kan
följa framåt, och med det vill Centerpartiet Örkelljunga:

Att: Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att snarast
iordningställa färdig industrimark i vår kommun.
Att : Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att göra en
inventering om vad som finns, vilken mark som kan köpas och
återkommer till Kommunfullmäktige med denna utredning där det
tydligt framkommer kostnad och tidsplan.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-26 - KF §32
Motion från Centerpartiet Planera för och iordningställ
Industriområden NU.pdf
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Mikael Strömbäck
Ksau 2021-11-17
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KSAU § 189 KLK.2021.141 443

Motion från Centerpartiet - Anlägg en
mountainbikebana i Örkelljunga

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen
till kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast inför
arbetsutskottets sammanträde 2021-11-17.

Bakgrund
Föreligger motion från Martin Gustafsson, för Centerpartiet, enligt
följande:

Anlägg en mountainbikebana i Örkelljunga
Fritidsintresset har ökat rejält i och med pandemin det senaste året och
en sport som växt stort i Örkelljunga är cykling i natur. Antalet
entusiaster och ungdomar är betydande och en efterfrågan på en anlagd
bana har framkommit vid en rad tillfälle.

I utkanten av vårt centrum finns området mellan Bruket och
Skytteparks området, den s. k "Gamla Tippen. Detta är ett område som
vi ej kommer få bygga på, gräva i och som med all sannolikhet behöva
stå orörd. Dock att anlägga en bana för cyklar uppe på denna mark ska
vara möjligt. När man anlägger en bana av denna natur så finns det
medel att söka, t ex Leadermedel, Sparbanksstiftelser mm, arbetet och
kostnaden för Örkelljunga kommun borde kunna hålla sig till
mantimmar och att hålla ihop projektet.

Därför yrkar Centerpartiet följande:
Att: Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att ta fram vilka
möjligheter som finns att anlägga en cykelbana enligt ovan. Vilka
möjligheter till externa medel som kan sökas, projektplan och en
totalkostnad för Örkelljunga kommun.

Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges behandling yttrar sig Niclas Bengtsson, SD.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-26 - KF §33
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Anlägg en mountainbikebana i Örkelljunga.pdf
____________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Ksau 2021-11-17
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KSAU § 190 KLK.2021.171 828

Motion från KD-Erbjud motorintresserade ungdomar en
plats att träffas

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen
till kommunledningsförvaltningen att i samarbete med kultur- och
fritidsförvaltningen inkomma med yttrande senast inför
arbetsutskottets sammanträde 2021-11-17.

Bakgrund
Föreligger motion från Gunnar Edvardsson, KD och Sebastian
Stjärneblad, KD, enligt följande:

Erbjud motorintresserade ungdomar en plats att träffas på
Den 8 december 2020 kunde vi läsa i HD om Polisens Epa-projekt i
Perstorps och Klippans kommuner där polisen i form av en
föreningsverksamhet vill samla de motorintresserade ungdomarna.
Polisen berättar att man vill forma verksamheten tillsammans med
ungdomarna. Kafe, olika samarbeten samt temakvällar med utbildning i
ljud, lackering och sjukvård är några av förslagen.
Vi ser ett stort antal motorintresserade ungdomar även i Örkelljunga
kommun. I nuläget träffas man inne i centrum på parkeringar och
områden som inte är framtagna för ändamålet. Kristdemokraterna ser
fördelarna med att kunna tillhandahålla ett lättillgängligt motorområde
för dessa ungdomar.

Det är dags att vi politiker uppmärksammar kommunens
motorintresserade ungdomar och erbjuder en mötesplats där de kan
träffas med sina fordon och umgås på. Vi ser även fördelarna att som
kommun eventuellt kunna ingå i Polisens Epa-projekt.
Därför vill Kristdemokraterna ge Kommunfullmäktige i uppdrag att:

Utreda möjligheterna för att inrätta ett motorområde i Örkelljunga
kommun där ungdomar kan träffas med sina fordon
Undersöka möjligheterna för Örkelljunga kommun att ingå i Polisens
Epa-projekt tillsammans med bland annat Perstorps och Klippans
kommuner
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Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-26 - KF §35
Motion från KD-Erbjud motorintresserade ungdomar en plats att träffas
på_signerad.pdf
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Caroline Arvill
Mathias Svensson
Ksau 2021-11-17
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KSAU § 191 KLK.2021.152 0

Motion från Sverigedemokraterna - Inför språktest för
anställda inom äldreomsorgen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen
till socialnämnden för yttrande senast inför arbetsutskottets
sammanträde 2021-12-15.

Bakgrund
Föreligger motion från Stefan Svensson, SD och Emily Haydari, SD
enligt följande:

Inför språktest för anställda inom äldreomsorgen
Det borde vara självklart att personal som ska vårda våra äldre ska
kunna göra sig förstådda och förstå svenska. Den svenska
äldreomsorgen ska helt enkelt inte användas som en integrationsåtgärd,
som det är idag. Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg
i att förstå vad personalen säger och menar. Så är inte alltid fallet och
bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en
risk för att brukaren inte får den vård hon /han behöver.
Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för att
allvarliga misstag kan inträffa när det gäller medicinering och vårdplan.
Dessutom riskerar befintlig personal ett merarbete när de utöver sina
ordinarie arbetsuppgifter får extraarbete som kommunikatörer mellan
brukare och personal som brister i svenska språket. Ett merarbete som i
sin tur ökar risken för ökad arbetsbelastning för personalen med
utbrändhet och sjukskrivningar som följd.

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna
kommunfullmäktige besluta :

Att ge Socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans
med Utbildningsförvaltningen för att genomföra ett obligatoriskt
språktest med språkkrav vid nyanställning i äldreomsorgen.

30(50)



Sammanträdesprotokoll 2021-05-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-26 - KF §29
Motion från Sverigedemokraterna - Inför språktest för anställda inom
äldreomsorgen.pdf
____________

Expedieras till:
Socialnämnden
Ksau 2021-12-15
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KSAU § 192 KLK.2021.157 81

Motion från Tommy Brorsson - Bygg en toalett vid
skateboard- landisbana

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen
till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast inför
arbetsutskottets sammanträde 2021-09-15.

Bakgrund
Föreligger motion från Tommy Brorsson enligt följande:

Bygg en toalett vid skateboard- landisbana
Skateboardbanan har blivit en lyckad satsning och sedan tidigare finns
landisbanan i samma område. Det saknas dock en toalett vilket kanske
är mest besvärande för kvinnliga besökare. I år då vi haft lite snö fanns
vissa markeringar som visade var herrarna varit. Jag är övertygad om
att en möjlighet till toabesök på området skulle uppskattas av många,
inte minst föräldrar, som måste åka hem för ett toabesök med sina barn.

Därför vill jag:
Att kommunen skall undersöka var det är lämpligast att placera en
toalettmodul i närheten av anläggningarna.

Att kommunen snarast bygger/köper en toamodul till nämnda område.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-26 - KF §27
Motion-Bygg en toalett vid skateboard- & landisbana.pdf
____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-08-09
Göran Sandberg
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KSAU § 193 KLK.2021.156 43

Motion från Tommy Brorsson - Gör Örkelljunga mer
attraktivt

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen
till Pinnågruppen för yttrande senast inför arbetsutskottets
sammanträde 2021-10-20.

Bakgrund
Föreligger motion från Tommy Brorsson enligt följande:

Gör Örkelljunga mer attraktivt.
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.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-26 - KF §28
Motion - Gör Örkelljunga mer attraktivt.pdf
____________

Expedieras till:
Ksau 2021-10-20
Tomas Nilsson, C
Göran Sandberg
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KSAU § 194 KLK.2021.137 741

Motion från Centerpartiet_Bygg Trygghetsboende i
Skånes Fagerhult

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen
till socialnämnden för att i samarbeta med fastighetschef Mathias
Svensson inkomma med yttrande senast inför arbetsutskottets
sammanträde 2021-11-17.

Bakgrund
Föreligger motion från Martin Gustafsson, för Centerpartiet, enligt
följande:

Bygg Trygghetsboende i Skånes Fagerhult.
De äldre blir fler och fler även i Örkelljunga kommun, och andelen som
känner sig otrygga i sina hem ökar. Närhet till släkt och vänner är inte
självklart längre och ensamheten riskerar att få människor att må dåligt.

Att ställa om Solgården i Skånes Fagerhult kan då komma att ge många
fördelar. Vi har en välinvesterad byggnad som vi idag betalar en årlig
drift till, och som står till stora delar tom och öde. Utöver detta så
saknar vi attraktiva Trygghetsboenden och därmed anser Centerpartiet
att kommunfullmäktige skall besluta att låta bygga om Solgården
snarast till trygghetsboende, därmed yrkar Centerpartiet:

Att: Kommunfullmäktige beslutar att bygga om Solgården till en
attraktivt, fint Trygghetsboende snarast.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-26 - KF §31
Motion från Centerpartiet_Bygg Trygghetsboende i Skånes
Fagerhult.pdf
____________

Expedieras till:
Socialnämnden
Mathias Svensson
Ksau 2021-11-17
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KSAU § 195 KLK.2021.140 86

Motion från Centerpartiet - Bygg Allaktivitetshus på
Ejdern

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen
till fastighetschef Mathias Svensson för yttrande senast inför
arbetsutskottets sammanträde 2021-12-15.

Bakgrund
Föreligger motion från Martin Gustafsson, för Centerpartiet, enligt
följande:

Bygg Allaktivitetshus på Ejdern
Mitt i centrala Örkelljunga står en skamfläck, Engens gamla fabriker,
tyvärr det första man möts av när man t ex kliver av bussen vid
Örkelljunga station, eller ska handla i vårt vackra centrum. Denna
byggnad har verkligen spelat ut sin roll och nu är det dags att ta ett
rejält tag om detta område. Och tänk att få mötas av något kreativt fint
istället för denna långa tråkiga byggnad.

När Utbildningsnämnden självsvåldigt även har bestämt att lägga ner
alla våra teoretiska program vid vårt Utbildningscentrum och när
grundskolan säger sig behöva mer utrymme till framför allt
mellanstadiet så är det dags för nytänkande. Om man låter
Utbildningscentrums lokaler bli även grundskola, där man då kan dra
nytta av tex befintliga NO-salar mm, så behövs det en ny byggnad som
kan innehålla en mängd efterfrågade saker.

Därför anser Centerpartiet att Örkelljunga kommun, genom
Örkelljunga Bostäder skall bygga en ny byggnad på Ejdern, ungefär där
Engens gamla kontor ligger, som tex kan innehålla följande:
Lärlingsprogram, IM, Restaurang, Fritidsgård, lokaler till Kulturskola,
Bibliotek," Kontor att hyra", äldreverksamhet m m. Kan givetvis
finnas en rad andra verksamheter utöver detta som kan inrymmas här.
Ett hus fullt av liv och rörelse och kreativitet!
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Detta vore fantastiskt att mötas av när man anländer till Örkelljunga
centrum! Därmed yrkar Centerpartiet på följande:

Att: Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att skyndsamt ta
fram underlag till en allaktivitetsbyggnad som t ex innehåller följande:
Lärlingsprogram, IM, Restaurang, Fritidsgård, lokaler till Kulturskola,
Bibliotek , " Kontor att hyra", äldreverksamhet m m.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-26 - KF §30
Bygg allaktivitetshus på Ejdern.pdf
____________

Expedieras till:
Mathias Svensson
Ksau 2021-12-15
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KSAU § 196 KLK.2021.58 253

Förfrågan-Tomtmark industriområdet Skånes Fagerhult,
del av Fagerhult 1:69 m.fl.- Scandinavian Biogas
Sweden AB

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att åter behandla
ärendet 2021-06-09.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt mark- och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck att ta fram förslag till
markanvisningsavtal samt samhällsbyggnadsförvaltningen (Göran
Sandberg, Mikael Strömbäck och Maria Månsson Brink) att
inhämta referensinformation från Mönsterås kommun och
eventuell övrig liknande referensanläggning i Stockholm.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får även i uppdrag att
tillsammans med stadsarkitekten undersöka planförutsättningar
för anläggningen. Transportförutsättningarna är också en
intressant fråga.

Beskrivning av ärendet
Bolaget Scandinavian Biogas Sweden AB har framställt förfrågan
om att få tillgång till tomtmark för att slutligen kunna skapa
produktionsanläggning för biogas. Etableringen avses ske i nära
samverkan med transportföretaget Ekdalen som också är den som har
utvecklat den verksamhetslösning som avses att användas. Avsikten är
också att Ekdalen också etablerar sig på platsen. Förfrågan gäller
tomtmark i det industriområde som finns i Skånes Fagerhult vid E4:an.

Den avsedda biogasetableringen kräver miljötillstånd som söks och
lämnas av länsstyrelsen. Bolaget har för avsikt att i så fall snarast
möjligt ansöka om sådant tillstånd om kommunen är beredd att avtala
om tillgång till mark.
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Råvaran för produktionen avses i huvudsak ske från djurgödsel samt
slaktavfall och organiskt avfall från livsmedelsindustrin. Matavfall kan
också komma att användas framförallt i uppbyggnadsfasen tills
gödseltillgången har kunnat säkerställas fullt ut.

Huvudprodukten utgör gas i flytande form som sen levereras med
tankbil, samt biprodukt benämnd som biogödsel som används till
jordförbättring. Bolaget har noterat att torvföretaget finns i området.
Produktionen och övrig hanteringen skall enligt bolaget inte medföra
att omgivningen kommer att besväras av lukt. Konceptet innebär
förnyelse av metoder som eliminerar sådana nackdelar med lukt.

För etableringen behöver bolaget ett område som omfattar cirka
100.000 m2. Det som attraherar bolaget är att området är planlagt för
industri och att det finns planerade infrastrukturlösningar för väg, VA
och el.

Bolaget har framfört att de vill förvärva tomten i föreliggande
råmarksskick och själv bekostar förädlingen vilket skulle regleras i
markanvisningsavtal.

Etableras biogasproduktion innebär det enligt bolaget 10 - 12
arbetstillfällen. Om även åkeri etableras innebär det i så fall arbete för
23 - 25 personer.

Bedömningar
Den gällande detaljplanen stödjer den avsedda användningen men
anger bestämmelse om byggnadshöjd som troligen inte medger den
avsedda byggnationen.
- Ny detaljplan behöver antagligen tas fram.
Begärd tomtstorlek finns tillgänglig i kommunens innehav inom den
yta som är detaljplanelagd. Tomten behöver dock placeras på ett sätt
som tar hänsyn till skyddsavstånd från bostäder och motorvägen. Det
skulle kunna innebära placering i ett läge som ligger långt in i området
som inte är exploaterad.
– Utgifter för kommunen att färdigställa gata och VA-lösning i området
för att ansluta tomten med hänsyn till gällande detaljplan.
Beroende av bolagets behov att få tillgång till VA-lösningar kan det
finnas begränsningar med nuvarande kapacitet som är framdragen. Kan
till exempel innebära krav att anlägga eget vattenmagasin för brand
samt behov av vatten för produktion.
- Områdets VA-kapacitet är inte helt klarlagd. Kan för en slutlig
exploatering innebära att större utbyggnad av VA-nätet behöver göras
alternativt att vissa etableringar inte kan erbjudas tomtmark.
Prissättningen för området är för närvarande inte beslutad. Kan befaras
att det från bolagets sida kan finnas förväntan om ett lågt pris i det fall
man själv svarar för exploateringsutgiften.
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- Utgifter och andra värden behöver beräknas för att gå in i prisdialog.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt mark- och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck att ta upp en dialog med
intressenten om förutsättningar och åtgärder gällande även alternativ
etablering av biogasproduktion med åkeri i Skånes Fagerhult.

Arbetsutskottets behandling 2021-05-12
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas utförlig information från Ulf
Wäktare, Ekdalen och Michael Olausson, Sverigechef, Scandinavian
Biogas Sweden AB, mark- och exploateringsingenjör Mikael
Strömbäck samt t f samhällsbyggnadschef Göran Sandberg.

Arbetsutskottet beslutar behandla ärendet 2021-05-19. Uppdrag lämnas
till Mikael Strömbäck, Göran Sandberg och Maria Månsson Brink att
inhämta ytterligare information i ärendet.

Arbetsutskottets behandling 2021-05-19
Mikael Strömbäck, Göran Sandberg och Maria Månsson Brink lämnar
information i ärendet.

Kontakter med Mönsterås kommun kommer att genomföras 2021-05-
21. En ny detaljplan kan komma att bli aktuell att upprättas. Ett ärende
om tomtpris för mark på industriområdet i Skånes Fagerhult kommer
också att bli aktuellt att behandla och ska isåfall beslutas av
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-12 - KSAU § 158
Tjänsteskrivelse
Kartbilaga
Presentation- Begäran om mark för etablering
Preso EK Biogas KS Maj 2021 uppdaterad efter mötet.pdf
____________

Expedieras till:
Ksau 2021-06-09
Göran Sandberg
Mikael Strömbäck
Maria Månsson Brink
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KSAU § 197 KLK.2021.191 141

Ansökan finansiellt stöd till Örkelljunga Träffas 2021

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen
från Frida Nilsson och Inger Nilsson, Örkelljunga Näringsliv till
handlingarna. En reviderad budget kommer att översändas till
kommunen. Ärendet kommer på nytt att hanteras vid
arbetsutskottets sammanträde den 9 juni 2021.

Bakgrund
Styrelsen för Örkelljunga Näringsliv meddelar i skrivelse följande:

Vi har nu genomfört Mässan Örkelljunga Träffas 2 gånger, 2017 och
2019 och responsen har varit enorm! Vi har lyckats att foga samman
Föreningarna, Företagarna och Kommunen! Som mindre ort är
Örkelljungas medborgare, företagare, anställda och föreningar,
offentliga verksamheter mer integrerade och påverkar varandra mer
jämfört med större kommuner. I ÖT 2021 vill vi fortsätta arbetet med
att skapa en plattform som kan liknas vid interaktion och integration
med syfte att "smörja alla hjul" och skapa kontaktytor.
Kort sagt vill vi genom Örkelljunga träffas skänka invånarna och andra
intresserade kunskap om vår fantastiska kommun där vi kan leva, verka
och må bra.
Tillsammans har varit vårt starka ledord!

Tidplan
Vi arbetar med projektet under 1 års tid före. 13 november 2021 är
dagen för eventet. Därefter samlar vi in allas upplevelser och
sammanställer för att kunna skapa ett ännu bättre ÖT 2023.

Under de föregående ÖT har vi haft förmånen att kunna finansiera
eventet med bland annat bidrag från er. Vi har möjliggjort ett
deltagande i stort sett kostnadsfritt. Vår tanke var att bli ett
"självspelande piano" till årets ÖT genom att be utställare och besökare
vara kostnadsbärare.
Men med tanke på det tuffa läge som rått det senaste 1,5 året vill vi
kunna ge denna möjlighet ett år till.

ÖT 2021 blir starten på ljusare tider utan Corona. Örkelljunga vill
TRÄFFAS igen.
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Mål
Som på många andra håll i Sverige märker vi att kunskapen om vad
som finns inom nära håll saknas hos kommuninvånarna. Eleverna får
inte information om vilka föreningar som finns i kommunen eftersom
många av lärarna kommer från andra kommuner och har inte insikten
om vad som finns just här i Örkelljunga. Föräldrarna hinner inte med
att uppdatera sig angående nya företag eller nya föreningar som har
kommit till de senaste åren.

I dag är det mer och mer komplicerat för både företag och föreningar
att nå ut med sina budskap.

Föreningarna har inte tillräckligt med frivilliga med rätt kompetens för
att nå ut till kommuninvånarna vilket medför att de har svårt att
rekrytera nya medlemmar .

Målet med Örkelljunga Träffas är att synliggöra allt vi har inom vår
kommungräns och det har vi lyckats bra med under de föregående åren
Dock måste vi fortsätta så att vi förstärker detta. Alla får vara med men
för vissa grupper i samhället är integration och samhörighet extra
viktigt. Därför kommer vi i år att synliggöra några projekt lite extra
mycket.

Föreningen IFALL {integration för alla), kommer åter igen att vara
med och bidra med den breda mat och språkkultur som finns i
kommunen. Människor från andra länder har svårt att synliggöra sig på
rätt sätt i en liten kommun och detta vill vi råda bot på. Även AME
(Arbetsmarknadsenheten) har tidigare varit med och kommer även att
finnas på plats 2021. Kan vi öka förståelsen och få företagarna att inse
vilken fantastisk resurs som finns här. Är detta en vinst för både
integrationen i Öa men även för näringslivet . En annan fantastisk
verksamhet i Öa är Hälsa med Hästkraft. Här har människor med
mentala handikapp en underbar möjlighet till natur och djurliv.

I spåren av pandemin ser vi att de äldre haft det väldigt jobbigt med
ensamhet och svåra symptom på sjukdom men, att få träffas igen
tillsammans med PRO och SPF på ÖT blir en av huvudattraktionerna.
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Örkelljunga Träffas skall vara tillfället som skapar både väntade och
oväntade möten. Som skapar bryggor mellan föreningar, mellan
föreningar och företag och kommun, mellan medborgare och företag,
mellan befintliga medborgare och nya medborgare, mellan frivilliga
krafter och ekonomiskt starkare krafter, mellan offentlig verksamhet
och alla dessa krafter.

Örkelljunga Träffas är helt enkelt det optimala tillfället för integration
på riktigt!

Ekonomi
För att kunna genomföra eventet på ett professionellt och givande sätt
för både medverkande och besökare har vi budgeterat eventet till
450' 000kr.

Föreningen Örkelljunga Näringsliv bidrar med 70' 000 kr.
Vi inväntar beslut från Stiftelsen Gripen på en ansökan om 130' 000 kr.

Vi önskar att Örkelljunga Kommun vill vara med och stötta detta event
även i år och ansöker därför om resterande summa om 250'000 kr.

Arbetsutskottet 2021-05-12
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att vid sammanträde
2021-05-19 inhämta information från representanterna från Örkelljunga
Näringsliv.

Arbetsutskottet 2021-05-19
VD Frida Nilsson och ordförande Inger Nilsson, Örkelljunga
Näringsliv informerar i ärendet. En reviderad ekonomisk
sammanställning kommer att överlämnas till kommunen. Den totala
kostnaden för dagaktiviteter uppgår i den reviderade budgeten till
286.850 kronor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-12 - KSAU § 168
Budget kostnader ÖT 2021 reviderad version.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09
Frida Nilsson, Örkelljunga Näringsliv
Inger Nilsson, Örkelljunga Näringsliv
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KSAU § 198 KLK.2020.454 261

Camping vid Hjälmsjön - Övertagande av anläggningar
och framtida upplåtelse

Arbetsutskottets beslut

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.

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
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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.

Konstateranden
Den initierade planläggningen för tätortsdelen kan innebära förändrade
bestämmelser för det aktuella området med konsekvens att den
nuvarande användning blir påverkad eller förhindras.

Arbetsutskottets beslut
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 20021-05-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att behandla ärendet 2021-05-
19 då svar föreligger från föreningens ställningstagande 2021-05-18 till
kommunens erbjudande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-12 - KSAU § 159
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 109
Protokoll 2021-02-10 - KSAU § 33
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09 - förvärv
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08--18 upphandlingshandlingar
Mikael Srtrömbäck
Caroline Arvill
Mathias Svensson
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KSAU § 199 KLK.2020.497 253

Överlåtelse - Del av Turabygget 1:10 - Palms blommor

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med upprättat
köpekontrakt obebyggd fastighet försälja del av fastigheten
Örkelljunga Turabygget 1:10 om ca 20 000 kvm, omedelbart
nordöst om "Ängelholmsvägen" till Bolaget Palms blommor för en
köpeskilling om 200 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Bolaget Palms blommor har kommit in med skrivelser gällande
förfrågan om att få köpa mark norr om Örkelljunga tätort. Avsikten är
att få utrymme för att skapa nyetablering för bolagets
växthusverksamhet. För närvarande har bolaget sin verksamhet i
Klippebygget strax utanför Örkelljunga tätort.

Förfrågan gäller förvärv av del av kommunens fastighet Turabygget
1:10. Området ligger i anslutning till länsväg 114 (Ängelholmsvägen)
och avser ett område om 20 000 m2 . Bolaget har för avsikt att som
första etapp uppföra byggnader om 500 m2 på marken Vid senare
förtydliganden har bolaget framfört att begärd yta skulle möjliggöra
även frilandsodling av t.ex. bär och julgransodlingar. Utfarten önskas
ske med direktanslutning till länsvägen.

I dialoger har bolaget bekräftat att de kommer att svara för kostnaderna
som krävs för att uppnå önskat genomförande. Önskemål har också
förts fram om att kunna anslutas till det allmänna VA-nätet.
Internremissen har givit besked att detaljplan saknas men att begäran
får anses vara förenlig med gällande översiktsplan. Farhåga är dock att
utfartslösning enligt framställan att tillstånd inte kan fås av Trafikverket
såvida inte dyrbar anslutningslösning anläggs.

Avgörande fråga för bolagets slutliga initiativ är till vilket pris marken
kan säljas i och med att all exploatering sker som egen investering.
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Bedömningar
Begärt areal är för stor beaktat framtida planläggning och rådighet för
annan kommande samhällsutveckling. Bolaget erbjuds istället att få
köpa 10 000 m2 samt erbjuds möjlighet till arrendeavtal om 5 år för
resterande behov.

Sätts det lägsta möjliga priset för marken skall bolaget själv svara för
alla förädlingskostnader inklusive eventuellt framdragning för
anslutning till det allmänna VA-nätet.

Markpriset i så fall endast ersättas för markvärdesförlusten. Området
utgörs i sin helhet av råmark och beaktat värderingar gjorda i närtid är
råmarkspriset utan omedelbart förväntasvärde 15- 20 kr/m2. Med
hänsyn till markens läge och därmed framtida potential är 20 kr/m2
skäligt.

Arrendeavgiften bedöms med utgångspunkt i den kommersiella
potentialen som framförs kunna var 5 kr/m2 i den årliga avgiften.

Arbetsutskottets beslut 2021-03-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att erbjuda bolaget Palms
blommor att köpa 10 000 m2 utgörande del av fastigheten Turabygget
1:10 till ett pris om 20 kr/m2. Möjlighet ges till bolaget att ingå
arrendeavtal för resterande arealbehov under 5 år emot en årlig avgift
som motsvarar 5 kr/m2. Ärendet ska åter behandlas i arbetsutskottet
2021-03-17.

Beskrivning
Dialog har återupptagits med bolaget Palms blommor som följd av det
beslut som fattades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10.
Till bolaget har framförts erbjudande om köp av markområde om 10
000 m2 av fastigheten Turabygget 1:10 till ett pris om 20 kr/m2. Har
även framförts erbjudandet om möjlighet att arrendera ytterligare 10
000 m2 under 5 år mot 5 kr/m2. Bolaget har fått utrymme att överväga
erbjuden markåtkomst och har i skrivelse som inkom 2021-03-16
framställt synpunkter på markvärderingen samt önskade alternativ till
förvärv. Det framställs också att bolaget endast är intresserad av att
köpa mark.
Som svar på bolagets skrivelse har lämnats besked att värderingen
grundats på att föremålet för erbjudandet är tomt i råmarksskick och
inte mark för jord- eller skogsbruksändamål.
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Bolaget har framställt följande köpalternativ enligt följande
prioriteringsordning;
1. 20 000 m2, blå + röd + grön, emot 200 000 kr (10 kr/m2).om
2. 14 000 m2 (bedömd areal), blå + röd, emot 150 000 kr (11 kr/m2).
3. 10 000 m2 (motsv. KSAU-beslut), röd, emot 200 000 kr (20 kr/m2).

Förslag till beslut
Överlåta till Palms blommor 10 000 m2 från fastigheten Turabygget
1:10 för 20 kr /m2 som innebär totalt cirka 200 000 kr för
fastighetsdelen. Köparen skall svara för samtliga kostnader och avgifter
som behövs för att iordningställa marken för avsett ändamål.
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Arbetsutskottet 2021-04-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlåta till Palms blommor
20 000 m2 från fastigheten Turabygget 1:10 för 10 kr /m2 som innebär
totalt cirka 200 000 kr för fastighetsdelen blå + röd + grön. Köparen
skall svara för samtliga kostnader och avgifter som behövs för att
iordningställa marken för avsett ändamål. Fastigheten ska bebyggas
inom viss tid i enlighet med kommunens regler i samband med
överlåtelse av fastigheter. Mikael Strömbäck får i uppdrag att
återkomma i ärendet med erforderliga köpehandlingar inför beslut i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Underlag- Köpekontrakt - Palms blommor.pdf
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 104
Skrivelse- Svar angående framförda synpunkter
Skrivelse- Framställan om förvärv
Skrivelse- Besked om försäljningsförutsättningar
Skrivelse- Förtydligande från intressent
Skrivelse- Förfrågan om fövärv av fastighetsdel
Tjänsteskrivelse- Förvärvsframställan
Tjänsteskrivelse
Kartbilaga
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 200 KLK.2021.84 0

Revidering av lokal ordningsstadga avseende reglering
av störande ljud från högtalaranläggningar

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avstå från att
överklaga länsstyrelsen beslut om att ej bifalla kommunens förslag
att revidera lokala ordningsstadgan vad avser högtalaranläggning
av tal och/eller musik med hög volym.

Thomas Bjertner reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande att kommunen ska överklaga länsstyrelsens beslut.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att Örkelljunga kommuns lokala
ordningsstadga ska revideras genom ett tillägg av ett andra stycke i § 7
med följande formulering:

Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög
volym att det uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats
eller i bostadsområden får inte ske någonstans i kommunen utan
polismyndighetens tillstånd.

Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att anmäla ändringen till
Länsstyrelsen i enlighet med 3 kap. 13 § ordningslagen.

Den reviderade lokala ordningsstadgan kungörs på kommunens
anslagstavla och bestämmelsen träder i kraft och blir gällande mot
enskild 2021-06-01, om Länsstyrelsen inte upphäver beslutet.

Ordförande Christian Larsson meddelar att länsstyrelsen upphävt
kommunens förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottets behandling.

Yrkanden
Thomas Bjertner yrkar att kommunen ska överklaga länsstyrelsens
beslut.

Gunnar Edvardsson yrkar att kommunen ska avstå från att överklaga
länsstyrelsens beslut.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet bifaller Gunnar
Edvardssons yrkande.

Arbetsutskottet har således beslutat avstå från att överklaga
länsstyrelsens beslut och därmed avslå Thomas Bjertners yrkande.

Thomas Bjertner reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-26 - KF §24
____________

Expedieras till:
Jesper Bokefors
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