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KS § 1   KLK.2023.2     
 

Fastställande av dagordningen och eventuella övriga 
ärenden  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med 

nedanstående tillägg. 

 

 

Beskrivning 

Övrig fråga om kommunstyrelsens nya sammanträdestider. 

 

Ärendet om Rönne å vattenråd kompletteras med att det även avser 

Rönne å vattenkommitté. 

 

___________ 
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KS § 2   KLK.2023.5     
 

Val av arbetsutskott i kommunstyrelsen 2023-2026  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse följande ledamöter och 

ersättare i arbetsutskottet: 

 

Ledamöter    Ersättare (personliga)  

1. Niclas Bengtsson (SD)   1. Stefan Svensson (SD)  

2. Arne Silfvergren (S)   2. Minette Jansson (S)  

3. Christian Larsson (M)   3. Mattias Nirvén (M)  

4. Martin Gustafsson (C)   4. Tomas Nilsson (C)  

5. Anneli Eskilandersson (SD)  5. Emily Haydari (SD)  

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Niclas Bengtsson (SD) till 

ordförande i arbetsutskottet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Christian Larsson (M) till 1:e 

vice ordförande i arbetsutskottet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Arne Silfvergren (S) till 2:e vice 

ordförande i arbetsutskottet. 

 

Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) deltar inte i 

beslutet. 

 

 

Sammanfattning  

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det finnas ett arbetsutskott 

med fem ledamöter och fem personliga ersättare. Ersättare kan närvara 

endast om ledamoten som ersättaren är personlig ersättare för är 

förhindrad att tjänstgöra. 

 

I arbetsutskottet ska det finnas ordförande och vice ordförande. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Niclas Bengtsson (SD), Christian Larsson (M) och Stefan Svensson 

(SD) lämnar följande yrkande: 

 

• Plats 1: Niclas Bengtsson (SD) ledamot och Stefan Svensson 

(SD) ersättare. 



 

Sammanträdesprotokoll 2023-01-11  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

• Plats 3: Christian Larsson (M) ledamot och Mattias Nirvén (M) 

ersättare. 

• Plats 5: Anneli Eskilandersson (SD) ledamot och Emily Haydari 

(SD) ersättare. 

• Ordförande: Niclas Bengtsson (SD) 

• 1:e vice ordförande: Christian Larsson (M) 

 

Arne Silfvergren (S) och Martin Gustafsson (C) lämnar följande 

yrkande: 

 

• Plats 2: Arne Silfvergren (S) ledamot och Minette Jansson (S) 

ersättare 

• Plats 4: Martin Gustafsson (C) ledamot och Tomas Nilsson (C) 

ersättare 

• 2:e vice ordförande: Arne Silfvergren (S) 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

framlagda yrkanden. 

 

___________ 
 
Expedieras till: 

De valda (för kännedom) 

Troman (för åtgärd) 

Lön (för åtgärd) 
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KS § 3   KLK.2023.6     
 

Val av personalutskott i kommunstyrelsen 2023-2026  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse följande ledamöter och 

ersättare i personalutskottet: 

 

Ledamöter    Ersättare (personliga)  

1. Niclas Bengtsson (SD)   1. Stefan Svensson (SD)  

2. Arne Silfvergren (S)   2. Minette Jansson (S)  

3. Christian Larsson (M)   3. Mattias Nirvén (M)  

4. Martin Gustafsson (C)   4. Tomas Nilsson (C)  

5. Anneli Eskilandersson (SD)  5. Emily Haydari (SD)  

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Niclas Bengtsson (SD) till 

ordförande i personalutskottet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Christian Larsson (M) till 1:e 

vice ordförande i personalutskottet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Arne Silfvergren (S) till 2:e vice 

ordförande i personalutskottet. 

 

Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) deltar inte i 

beslutet. 

 

 

Sammanfattning  

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det finnas ett personalutskott 

med fem ledamöter och fem personliga ersättare. Ersättare kan närvara 

endast om ledamoten som ersättaren är personlig ersättare för är 

förhindrad att tjänstgöra. 

 

I personalutskottet ska det finnas ordförande och vice ordförande. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen har tidigare valt samma personer till arbetsutskottet 

och personalutskottet. Detta upplägg följs även under mandatperioden 

2023-2026. Kommunstyrelsen utser därmed samma personer som ingår 

i arbetsutskottet 
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___________ 
 
Expedieras till: 

De valda (för kännedom) 

Kommunledningsförvaltningen via kansli- och HR-chef samt utredare 

(för kännedom/åtgärd) 

Troman (för åtgärd) 

Lön (för åtgärd) 
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KS § 4   KLK.2023.7     
 

Val av ledamot och ersättare i arbetsmarknadsrådet  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Niclas Bengtsson (SD) som 

ledamot i arbetsmarknadsrådet under mandatperioden 2023-2026. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Arne Silfvergren (S) som 

ersättare. 

 

Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) deltar inte i 

beslutet. 

 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen har tidigare varit representerat av kommunstyrelsens 

ordförande som ledamot och 2:e vice ordförande som ersättare. 

Kommunstyrelsen följer detta upplägg även under mandatperioden 

2023-2026. 

 

___________ 
 
Expedieras till: 

De valda (för kännedom) 

Troman (för åtgärd) 
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KS § 5   KLK.2023.8     
 

Val av kommunstyrelsens representanter 2023-2026 i 
kommunala pensionärsrådet och kommunala 
handikapprådet  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Niclas Bengtsson (SD) och Arne 

Silfvergren (S) till ledamöter i kommunala pensionärsrådet och 

kommunala handikapprådet. 

 

Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) deltar inte i 

beslutet. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet är 

formellt sett två olika råd, men med gemensamma sammanträden. 

Råden är organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information 

mellan Örkelljunga kommun och aktiva företrädare för pensionärs- och 

handikapporganisationer. Syftet är att ge organisationerna inflytande, 

kunna väcka frågor och vara ett remissorgan. Råden ska också var ett 

forum för opinionsbildning och kunskapsspridning, men har därutöver 

inte några beslutsbefogenheter. Råden är organisatoriskt knutna till 

socialnämnden.  

 

Enligt reglemente ska kommunstyrelsen utse två ledamöter i råden. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen har tidigare varit representerat av kommunstyrelsens 

ordförande och 2:e vice ordförande. Kommunstyrelsen följer detta 

upplägg även under mandatperioden 2023-2026. 

 

___________ 
 
Expedieras till: 

De valda (för kännedom) 

Troman (för åtgärd) 
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KS § 6   KLK.2023.9     
 

Val av två representanter till naturvårdsgruppen  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Niclas Bengtsson (SD) och 

Gunnar Edvardsson (KD) som kommunstyrelsens representanter i 

naturvårdsgruppen under mandatperioden 2023-2026. 

 

 

Förslag vid sammanträdet 

Niclas Bengtsson (SD) yrkar att Niclas Bengtsson (SD) utses till 

representant i gruppen. 

 

Martin Gustafsson (C) yrkar att Gunnar Edvardsson (KD) utses till 

representant i gruppen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

framlagda yrkanden. 

 

___________ 
 
Expedieras till: 

De valda (för kännedom) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (för åtgärd) 

Troman (för åtgärd) 
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KS § 7   KLK.2023.10     
 

Val av representant och ersättare i Skånes 
Luftvårdsförbund för 2023-2026  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Stefan Svensson (SD) till 

kommunens representant i Skånes Luftvårdsförbund, och Arne 

Silfvergren (S) till ersättare. 

 

Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) deltar inte i 

beslutet. 

 

 

Förslag vid sammanträdet 

Niclas Bengtsson (SD) yrkar att Stefan Svensson (SD) utses till 

ordinarie representant. 

 

Martin Gustafsson (C) yrkar att Arne Silfvergren (S) utses till ersättare. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

framlagda yrkanden. 

 

___________ 
 
Expedieras till: 

De valda (för kännedom) 

Skånes Luftvårdsförbund (för information) 

Troman (för åtgärd) 
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KS § 8   KLK.2023.11     
 

Val av representant till Rönne å vattenråd och 
vattenkommitté  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Christian Larsson (M) till 

kommunens representant i Rönne å vattenråd och vattenkommitté 

under mandatperioden 2023-2026.  

 

Val av separat ombud och eventuell ombudsersättare till 

stämmorna görs av kommunstyrelsen 2023-02-01. 

 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen bestämmer att representantskapet ska delas, med en 

representant på vattenrådets och vattenkommitténs sammanträden samt 

ett ombud som representerar kommunen på stämmorna. Det bestäms att 

val av ombud och eventuell ombudsersättare till stämmorna ska 

avvakta till kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-01. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Martin Gustafsson (C) yrkar att Gunnar Edvardsson (KD) utses till 

representant i rådet och kommittén. 

 

Christian Larsson (M) yrkar att Christian Larsson (M) utses till 

representant i rådet och kommittén. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag, och ställer dessa mot 

varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen utser Christian 

Larsson (M). 

 

Omröstning begärts.  

 

Sluten omröstning genomförs.  

 

Omröstningen utfaller med sex röster för Christian Larsson (M) och 

fem röster för Gunnar Edvardsson (KD). Kommunstyrelsen har därmed 

utsett Christian Larsson (M) till representant i rådet och kommittén. 

 

___________ 
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Expedieras till: 

Den valde (för kännedom) 

Rönne å vattenråd (för information) 

Troman (för åtgärd) 

Kommunstyrelsen 2023-02-01 (beslut om ombud till stämmorna)
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KS § 9   KLK.2023.12     
 

Val av representant till Stensåns vattenråd  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Christian Larsson (M) till 

kommunens representant i Stensåns vattenråd under 

mandatperioden 2023-2026.  

 

Val av separat ombud och eventuell ombudsersättare till 

stämmorna görs av kommunstyrelsen 2023-02-01. 

 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen bestämmer att representantskapet ska delas, med en 

representant på vattenrådets sammanträden och ett ombud som 

representerar kommunen på stämmorna. Det bestäms att val av ombud 

och eventuell ombudsersättare till stämmorna ska avvakta till 

kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-01. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Martin Gustafsson (C) yrkar att Gunnar Edvardsson (KD) ska utses till 

representant på vattenrådets sammanträden. 

 

Christian Larsson (M) yrkar att Christian Larsson (M) ska utses till 

representant på vattenrådets sammanträden. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag, och ställer dessa mot 

varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen utser Christian 

Larsson (M). 

 

___________ 
 
Expedieras till: 

Den valde (för kännedom) 

Stensåns vattenråd (för information) 

Troman (för åtgärd) 

Kommunstyrelsen 2023-02-01 (beslut om ombud till stämmorna)
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KS § 10   KLK.2023.13     
 

Val av lekmannarevisor i donationsfonder och 
donationsstiftelser förvaltade av Örkelljunga kommun 
2023-2026  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Bengt Hammarstedt (M) till 

lekmannarevisor för nedanstående fyra fonder och stiftelser 

förvaltade av Örkelljunga kommun, för åren 2023-2026. 

 

Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) deltar inte i 

beslutet. 

 

 

Sammanfattning 

Lekmannarevisor behöver utses för följande fonder och stiftelser som 

förvaltas av Örkelljunga kommun. 

 

• Stiftelsen Joel Edmans minnesfond  

• Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och ungdom  

• Stiftelsen vid grundskolan i Örkelljunga kommun  

• Stiftelsen Vilhelm Jönssons Donationsfond  

 

Förslag vid sammanträdet 

Niclas Bengtsson (SD) yrkar att Bengt Hammarstedt (M) utses till 

lekmannarevisor. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med 

yrkandet från Niclas Bengtsson (SD). 

 

___________ 
 
Expedieras till: 

Den valde (för kännedom) 

Berörda i kommunledningsförvaltningen (för kännedom) 

Troman (för åtgärd)
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KS § 11   KLK.2023.14     
 

Behörighet att teckna firma för Örkelljunga kommun  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens 

ordförande Niclas Bengtsson, kommundirektör Ardiana Demjaha, 

kansli- och HR-chef Carita Gustafsson, samt ekonomichef Anna 

Lindström, att två i förening teckna Örkelljunga kommuns firma. 

Kommunstyrelsens tidigare beslut 2022-06-01 § 109 (diarienummer 

KLK.2022.156) upphör därmed att gälla.  

 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens ordförande är en av fyra personer som får teckna 

kommunens firma. Från och med 2023-01-01 är Niclas Bengtsson (SD) 

ny ordförande i kommunstyrelsen. 

 
___________ 
 
Expedieras till: 

De som berörs av beslutet (för kännedom och vid behov för åtgärd)
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KS § 12   KLK.2022.338     
 

Egenandelsprogram hos Kommunassurans - nu fråga 
om återrapportering  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om att undersöka hur 

stor del som kan förskottsinbetalas ska utföras och återrapporteras 

till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att Kommunassurans ska bjudas in för 

att informera om sin verksamhet vid något sammanträde under 

första halvåret 2023. 

 

 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12 § 158 fattas 

följande beslut: 

• Örkelljunga kommun ska gå med i egenandelsprogrammet. 

• Godkänna att egenandelen ska uppgå till 1,5 miljoner kronor. 

Insatsen med 1,5 miljoner kronor påverkar inte kommunens 

resultat. 

• Uppdra åt ekonomichef och kommundirektör att undersöka hur 

stor del som kan förskottsinbetalas. 

 

I samband med att kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-12-07 § 

205, beslutas att en återrapportering ska lämnas vid kommunstyrelsen 

sammanträde 2023-01-11. 

 

Redovisning på sammanträdet 

Ekonomichefen informerar om att kommunen har inbetalt 1,5 miljoner 

kronor. Inbetalningen påverkar inte 2022 års resultat, men däremot 

påverkas kommunens likviditet. 

 

Förslag på sammanträdet 

Gunnar Edvardsson (KD) anser att uppdraget om att undersöka hur stor 

del som kan förskottsinbetalas inte har utförts, och yrkar att detta 

uppdrag ska utföras och återrapporteras till kommunstyrelsen. 

 

Niclas Bengtsson (SD) yrkar att Kommunassurans ska bjudas in för att 

informera om sin verksamhet vid något sammanträde under första 

halvåret 2023. 
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Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med de 

framlagda yrkandena. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-12-12 - KF §158 

Protokoll 2022-12-07 - KS § 205 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef om egenandelsprogrammet inom 

Kommunassurans.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2023-02-01 (för ny återrapportering)
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KS § 13   KLK.2022.406     
 

Fördelning av generella statsbidrag  
 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att de 

generella statsbidragen fördelas av kommunfullmäktige inom 

ramen för den årliga budgeten eller efter särskilt beslut under 

innevarande år. Uppföljning ska ske med kontinuitet, och 

rapporteringen ska göras i delårsrapport och årsredovisning. 

 

 

Sammanfattning 

I tjänsteskrivelse 2022-12-12 från kommundirektören redovisas 

följande om generella respektive riktade statsbidrag. 

 

"De flesta generella statsbidrag ryms i systemet för 

kommunalekonomisk utjämning och används i huvudsak för att 

finansiera inkomstutjämningssystemet och strukturbidraget. Inom det 

generella statsbidraget regleras också för utökat eller minskat uppdrag 

mellan staten och kommunsektorn enligt finansieringsprincipen. 

 

De generella statsbidragen är ovillkorade bidrag utan 

ansökningsförfarande eller krav på återredovisning. De generella 

statsbidragen intäktsförs kommuncentralt och utgör en del av de 

samlade resurser som kommunfullmäktige har att fördela inom ramen 

för den årliga budgeten.  

 

Riktade statsbidrag (specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst 

ändamål. De flesta av dessa betalas ej ut med automatik utan måste 

sökas. Flera betydande bidrag hanteras bland annat av Skolverket och 

Migrationsverket. De riktade bidragen innebär ofta ökad administration 

för kommuner och regioner. 

 

De riktade statsbidragen söks av berörd förvaltning och redovisas som 

statsbidrag på den aktuella förvaltningen.  

 

I och med att det sker en förändring där riktade bidrag går över till mer 

generella men ändå specifika för verksamhet och lagkrav, har det 

uppstått behov av ett beslut inför kommande hantering av generella 

statliga bidrag." 
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 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-12-14 § 284. 

Arbetsutskottet lämnar beslutsförslag utifrån ett reviderat förslag på 

arbetsutskottets sammanträde. Beslutsförslaget är att de generella 

statsbidragen fördelas av kommunfullmäktige inom ramen för den 

årliga budgeten eller efter särskilt beslut under innevarande år. 

Uppföljning ska ske med kontinuitet, och rapporteringen ska göras i 

delårsrapport och årsredovisning. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Kristofer Nennestam (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-12-14 - KSAU § 284 

Tjänsteskrivelse om hantering av statsbidrag.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2023-01-30
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 14   KLK.2022.405     
 

Upplåning till investeringar  
 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

utöka låneramen för 2023 med 140 miljoner kronor för 

finansiering av årets beslutade investeringar. Kommunstyrelsen får 

under 2023 nyupplåna, det vill säga öka kommunens låneskulder, 

utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, med 140 

miljoner kronor utöver redan tidigare beslutad ram. 

 

 

Sammanfattning 

Ekonomichefen har i tjänsteskrivelse 2022-12-13 lämnat underlag och 

förslag om lånefinansiering av investeringar.  

 

En genomgång av budgeterade investeringar enlig beslutad 

investeringsbudget för 2023 visar på ett totalt lånebehov om ca 120 

miljoner kronor under 2023. Investeringsutgifterna exklusive 

investeringsbidrag och exploatering beräknas till 136 miljoner kronor 

2023. 

 

Ekonomichefen lämnar följande beslutsförslag: 

• Utöka låneramen för 2023 med 120 miljoner kronor för 

finansiering av årets beslutade investeringar. 

• Ta i anspråk 20 miljoner kronor placerade på bankkonto ur 

medel för att täcka pensionerna för att finansiera investeringar i 

stället. 

• Att kommunstyrelsen under 2023 får nyupplåna, det vill säga 

öka kommunens låneskulder, utan kommunfullmäktiges 

särskilda bemyndigande, med 120 miljoner kronor utöver redan 

tidigare beslutad ram.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-12-14 § 285. 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 2023-01-11 

utan beslutsförslag från arbetsutskottet. 

 

Förslag vid sammanträdet 

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

yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige följande: 
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  Utdragsbestyrkande 

 

• Utöka låneramen för 2023 med 140 miljoner kronor för 

finansiering av årets beslutade investeringar. 

• Att kommunstyrelsen under 2023 får nyupplåna, det vill säga 

öka kommunens låneskulder, utan kommunfullmäktiges 

särskilda bemyndigande, med 140 miljoner kronor utöver redan 

tidigare beslutad ram. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

yrkandet från Gunnar Edvardsson (KD) och Christian Larsson (M). 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-12-14 - KSAU § 285 

Tjänsteskrivelse behov av lån för investeringar.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2023-01-30
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KS § 15   PLAN.2022.9     
 

Detaljplan för del av Ejdern 6 (Cassiopeia, Polstjärnan, 
Karlavagnen)  

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked enligt 

PBL 5 kap 4-5 §§ för del av fastigheten Ejdern 6 (Cassiopeia, 

Polstjärnan, Karlavagnen). 

 

 

Sammanfattning 

Fastighets AB 3Hus har efter dialog med kommunen inkommit med 

ansökan om planbesked för att upprätta detaljplan för del av Ejdern 6, 

de tre blivande kvarteren Cassiopeia, Polstjärnan och Karlavagnen. 

Detaljplaneläggningen ska möjliggöra Örkelljunga centrums 

förvandling i enlighet med planprogrammet för den nya stadsdelen 

Origo. Ansökan om planbesked ligger i linje med gällande 

översiktsplan och planprogram. 

 

Planläggningen ska finansieras av Fastighets AB 3Hus, vilket ska 

regleras i planavtal mellan exploatören och Örkelljunga kommun. 

 

I tjänsteskrivelse 2022-12-02 föreslår stadsarkitekten och 

samhällsbyggnadschefen att positivt planbesked ska lämnas. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Bifallsyrkanden lämnas från samtliga beslutande i kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-12-14 - KSAU § 277 

Tjänsteskrivelse om planbesked  

___________ 
 
Expedieras till: 

Stadsarkitekt (för åtgärd, inklusive information till sökande) 

Samhällsbyggnadschef (för kännedom)
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KS § 16   KLK.2022.332     
 

Biträdande förvaltningschef inom 
utbildningsförvaltningen  

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att utbildnings-

förvaltningen inrättar en permanent tjänst som biträdande 

förvaltningschef.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande elevhälsochef Eva 

Schelin även blir biträdande förvaltningschef.  

 

Kommunstyrelsen noterar att finansieringen ska ske inom 

utbildningsnämndens befintliga ram.  

 

 

Sammanfattning 

Under den period som utbildningschefen gick in som tillförordnad 

socialchef under 2022, tillsattes även tillförordnade biträdande chefer 

inom socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Utbildnings-

förvaltningen vill att det permanent ska finnas en biträdande 

förvaltningschef, och att nuvarande elevhälsochef permanent får rollen 

som biträdande förvaltningschef. 

 

I tjänsteskrivelse 2022-12-06 föreslår kommundirektören att godkänna 

att utbildningsförvaltningen inrättar en permanent tjänst som biträdande 

förvaltningschef. Vidare föreslås att nuvarande elevhälsochef Eva 

Schelin även blir biträdande förvaltningschef. Det föreslås noteras 

finansieringen ska ske inom utbildningsnämndens befintliga ram. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Niclas Bengtsson (SD) yrkar bifall till förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-12-14 - KSAU § 276 

Tjänsteskrivelse om biträdande förvaltningschef inom 

utbildningsförvaltningen.pdf 

Organisationsschema utbildningsförvaltningen.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: Utbildningsförvaltningen (för åtgärd)
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KS § 17   KLK.2022.397  736  
 

Skrivelse från Region Skåne - förslag på justeringar i 
Region Skånes regelverk för serviceresor  

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till förslaget och till 

att Region Skåne genomför en snabbutredning.  

 

 

Sammanfattning 

Region Skåne har i skrivelse redovisat att det finns förslag på 

förändringar i regelverket för serviceresor, som innebär att det ska bli 

tillåtet att åka färdtjänst över regiongränsen in i anslutande län. Syftet 

är att underlätta för de som bor i närheten av regiongränsen och av 

naturliga skäl har ärenden i en centralort som ligger utanför Skåne. 

Kollektivtrafiknämnden ber kommunerna som berörs att återkomma 

med svar gällande ovanstående förslag. Om samtliga kommuner ställer 

sig positiva till förslaget, kommer kollektivtrafiknämnden att inleda en 

snabbutredning för att undersöka konsekvenserna för Skånetrafiken 

samt de ungefärliga ekonomiska konsekvenserna för respektive 

kommun. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Bifallsyrkande lämnas från Sebastian Stjärneblad (KD) för 

Kristdemokraterna, och från Arne Silfvergren (S). 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-12-14 - KSAU § 278 

§ 70 KTN 2022-11-11.pdf 

§ 70 bilaga 1. Bromölla kommun KS 2022_426.pdf 

§ 70 bilaga 2. Brevsvar. Färdtjänst i vissa kommuner.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Region Skåne kollektivtrafiknämnden (för kännedom)
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KS § 18   KLK.2022.408     
 

Mål för Örkelljunga kommun 2023  
 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

fastställa målen för 2023 enligt kommunledningsförvaltningens 

förslag. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till mål för 2023. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Vid sammanträdet framför Gunnar Edvardsson (KD) önskemål om 

några redaktionella rättelser i malldokumentet. Kommunstyrelsen 

tillgodoser detta önskemål genom att det tas fram en ny version med 

rättelser gjorda. Det är den nya versionen som går vidare till 

kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-12-14 - KSAU § 283 

Tjänsteskrivelse om målrevidering 2040.pdf 

Mål för Örkelljunga kommun 2023 - version med rättelser vid 

kommunstyrelsen 2023-01-11.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2023-01-30
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KS § 19   KLK.2022.403  042  
 

Uppföljning av intern kontrollplan 2022 för 
kommunstyrelsens verksamhet  

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av planen 

för intern kontroll 2022, med påpekande om att kommunstyrelsen 

anser att det ska stå "ska" i stället för "bör" i följande text i 

uppföljningen: "Nytt reglemente kring arvode träder i kraft 1 

januari 2023. En tydlig rutin till Lön bör utarbetas för att 

säkerställa att reglementet efterföljs.". 

 

 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en uppföljning av 2022 

års plan för intern kontroll i kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Christian Larsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska godkänna 

uppföljningen, med påpekande om att kommunstyrelsen anser att det 

ska stå "ska" i stället för "bör" i följande text i uppföljningen: "Nytt 

reglemente kring arvode träder i kraft 1 januari 2023. En tydlig rutin till 

Lön bör utarbetas för att säkerställa att reglementet efterföljs.". 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

yrkandet från Christian Larsson (M). 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-12-14 - KSAU § 271 

Uppföljning av intern kontroll KS 2022.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Utredare (för kännedom)
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KS § 20   KLK.2022.402  042  
 

Intern kontrollplan 2023 för kommunstyrelsens 
verksamhet  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anta planen för intern kontroll 

2023, i enlighet med förslaget från kommunledningsförvaltningen.  

 

 

Sammanfattning 

Kommunen har enligt kommunallagen skyldighet att följa upp sin 

verksamhet och bedriva intern kontroll. Det finns ett reglemente för 

intern kontroll från 1997. Kommunstyrelsen har det övergripande 

ansvaret för intern kontroll. Respektive nämnd tar fram en plan för 

intern kontroll inom sitt verksamhetsområde. 

 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en bruttolista med 

följande granskningsområden. 

 

• Obetalda leverantörsfakturor. Granska att rätt cirkulationskod 

finns vid beställning.  

• Ej genomförd chefsintroduktion. Uppföljning av att 

introduktion för nya chefer är genomförd.  

• Verkställighet och implementering av politiska beslut. 

Kontrollera att politiska beslut verkställs och implementeras.  

• Ej uppgiven bisyssla. Kontrollera att anställda med bisyssla 

uppgett detta. 

• Fakturor avviker från avtalad kostnad. Kontrollera att fakturor 

överensstämmer med gällande avtal. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-12-14 - KSAU § 272 

Tjänsteskrivelse - Intern kontroll KS 2023.pdf 

Plan för intern kontroll KS 2023.pdf 

Bruttorisklista intern kontroll i KS 2023.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kontrollansvariga inom kommunledningsförvaltningen (för åtgärd) 

Utredare (för kännedom)
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KS § 21   KLK.2023.4     
 

Information från kommundirektören  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om följande områden. 

 

• Ny ekonomichef tillträder 2023-03-22 

• Beslutsverkställighet 

• Kommunfullmäktiges målarbete 

• Kommunen som attraktiv arbetsgivare 

• Svarsfrekvens på 2022 års medarbetarundersökning har ökat 

väsentligt jämfört med tidigare undersökningar 

• Redovisning av ett urval av de sammanställda svaren i 

medarbetarundersökningen från medarbetare i 

kommunledningsförvaltningen 

• Omställningsstöd kommer att lämnas till kommunstyrelsens 

ordförande 2019-2022, i enlighet med regelverk som gäller för 

Örkelljunga kommun enligt beslut av kommunfullmäktige 

2014-12-22 § 195. Kostnaden kommer att belasta 2022 års 

resultat. Ärende om hur avsättningen ska finansieras kommer 

lyftas för beslut, med start i kommunstyrelsens arbetsutskott 

2023-01-18. 

 

___________ 
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KS § 22   KFN.2022.144  806  
 

Taxor och avgifter 2023 - kultur- och fritidsnämnden  
 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

förändra kultur- och fritidsnämndens taxor enligt följande: 

• Taxan gällande Kulturskolans instrumentundervisning 

sänks från 650 kronor per termin till 400 kronor per termin. 

• Taxan gällande Kulturskolans övriga verksamhet sänks från 

350 kronor per termin till 200 kronor per termin. 

• Taxor i kategori C kvarstår på 2022 års nivå. 

• Taxan för hyra av hela Forum Örkelljunga i kategori D höjs 

från 8 000 kronor till 12 000 kronor, samt timkostnaden höjs 

från 500 kronor till 600 kronor per arbetstimme. 
 

De förändringar som innebär sänkta taxor ska finansieras inom 

befintlig budgetram. 

 

Förändringarna träder i kraft från och med 2023-02-01. 

 

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till förändringar 

av taxor. Förändringarna innebär följande: 

• Taxan gällande kulturskolans instrumentundervisning sänks från 

650 kronor per termin till 400 kronor per termin. 

• Taxan gällande kulturskolans övriga verksamhet sänks från 350 

kronor per termin till 200 kronor per termin. 

• Taxor i kategori C kvarstår på 2022 års nivå. 

 

Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet 2022-11-07 § 91, och 

ställer sig bakom de föreslagna ändringarna. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-12-14 § 273. 

Arbetsutskottet föreslår följande ändringar och tillägg jämfört med 

kultur- och fritidsnämndens förslag. 

• Taxan för hyra av hela Forum Örkelljunga i kategori D ska 

höjas från 8 000 kronor till 12 000 kronor, samt timkostnaden 

ska höjas från 500 kronor till 600 kronor per arbetstimme. 
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• Det klargörs att förändringar som innebär sänkta taxor ska 

finansieras inom befintlig budgetram, samt att förändringarna 

träder i kraft 2023-02-01. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-12-14 - KSAU § 273 

Protokoll 2022-11-07 - KFN §91 

Taxor och avgifter 2023 - kultur- och fritidsnämnden förslag, reviderat 

2022-11-07.pdf 

Taxor och avgifter 2023 - kultur- och fritidsnämnden förslag.pdf 

Taxor och avgifter 2022 - kultur- och fritidsnämnden.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2023-01-30
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KS § 23   KLK.2022.399     
 

Redovisning av motioner vars behandling inte avslutats 
2022  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

godkänna redovisningen per 2022-12-14 och att samtliga motioner 

ska fortsätta att behandlas. 

 

 

Sammanfattning 

Följande redovisning finns från kommunfullmäktiges sekreterare.  

 

Redovisningen omfattar motioner till och med 2022-12-14.  

 

Motion från (M) om införande av system för måltidsvän 

Motionen ankom 2022-03-01. Kommunfullmäktige beslutar 2022-03-

28 § 22 att överlämna motionen till socialnämnden för beredning. 

Socialnämnden lämnar svar på motionen vid sammanträdet 2022-06-07 

§ 89. Ärendet tas upp i kommunfullmäktige 2022-09-26 § 75. 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till socialnämnden, med ett 

uppdrag som kräver utredningsinsatser. Motionen bedöms kunna 

återkomma till kommunfullmäktige under första halvåret 2023. 

 

Motion från (KD) om att ordna en mötesplats för motorintresserade 

ungdomar 

Motionen ankom 2022-08-17. Kommunfullmäktige beslutar 2022-08-

29 § 68 att överlämna motionen till kommunstyrelsens arbetsutskott för 

beredning. Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen, och är 

tänkt att tas upp till arbetsutskottet i januari 2023. Motionen bedöms 

kunna slutbehandlas inom ett år från ankomstdatumet. 

 

Motion från (KD) om att anlägga en solcellsanläggning för att trygga 

den kommunala energiförsörjningen 

Motionen ankom 2022-11-30. Kommunfullmäktige beslutar 2022-12-

12 att överlämna motionen till kommunstyrelsens arbetsutskott för 

beredning. Motionen bedöms kunna slutbehandlas inom ett år från 

ankomstdatumet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-12-14 - KSAU § 281  
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___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2023-01-30
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KS § 24   KLK.2022.336     
 

Kalkyl vid investeringar  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att "Bilaga – Kalkyl vid 

investeringsbeslut" ska användas som bilaga till tjänsteskrivelser 

vid samtliga investeringsärenden.  

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-11-09 § 249 att uppdra 

åt kommundirektören att lämna förslag på modell för kalkyler vid 

investeringsbeslut. 

 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till kalkyl vid 

investeringsbeslut, som är tänkt att finnas som bilaga till samtliga 

ärenden som avser investeringar. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Gunnar Edvardsson (KD) yrkar bifall till det framtagna förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-12-14 - KSAU § 274 

Protokoll 2022-11-09 - KSAU § 249 

Tjänsteskrivelse om kalkyl vid investeringsbeslut.pdf 

Bilaga - Kalkyl vid investeringsbeslut.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Ledningsgruppen (för åtgärd)
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 25   KLK.2022.22  0  
 

Informationsärenden 2022  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen enligt nedan till 

handlingarna. 

 

Ärenden  Diarienummer 

5. Medelpunkten Delårsrapport 2022 KLK.2022.208 

5. Medelpunkten Granskningsrapport EY KLK.2022.117 

5. Medelpunkten_revisorernas utlåtande_delår_2022_slutlig signerad KLK.2022.117 

7. Medelpunktens prismodell 2023 KLK.2022.117 

8. Medelpunkten Verksamhetsplan och budget 2023 KLK.2022.117 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 2022-11-29 

signerat 

KLK.2022.117 

Svalövs kommun KF 22181 §181 Taxa för tillsyn enligt lagen om 

tobaksfria nikotinprodukter 

KLK.2022.208 

Örkelljungabostäder_Protokoll 7_20221201.justerat KLK.2022.150 

Prislista RSNV 2023.pdf KLK.2022.401 

Protokoll §51 Prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm inom 

RSNV 2023.pdf 

KLK.2022.401 

Missiv -Prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm.pdf KLK.2022.401 

Klippans kommun_Beslut KF 2022-11-28Renhållningstaxa och 

Renhållningsföreskrift 2023_2 

KLK.2022.288 

Verksamhetsplan RSNV 2023.pdf KLK.2022.60 

Intern kontroll RSNV 2023.pdf KLK.2022.60 

Protokoll Direktionen 221201.pdf KLK.2022.60 

Tillsynsplan 2023.pdf KLK.2022.60 

NÅRAB sammanträdesprotokoll 2022-12-02 KLK.2022.59 

Förordnande av begravningsombud för perioden 1 januari 2023-31 

december 2026 204-27362-2022 

KLK.2022.415 

Meddelande från SKR om överenskommelse mellan staten och SKR 

avseende insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 

2023 

KLK.2022.416 

Protokoll KF Svalövs kommun -Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens 

miljöförbund.pdf 

KLK.2022.37 

OFVAB-Protokoll_20221020_signed KLK.2022.170 

OFVAB-Protokoll_20221201_signed KLK.2022.170 

 

___________



 

Sammanträdesprotokoll 2023-01-11  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 26   KLK.2023.34     
 

Övriga frågor  
 

Dialog om kommunstyrelsens nya sammanträdestider med 

sammanträden på förmiddagarna. Det förs resonemang om hur länge 

sammanträdena kan tänkas pågå och i vilken omfattning det kan väntas 

bli aktuellt att sammanträdena fortsätter på eftermiddagen. 

 

___________ 
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