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Tid och plats 2022-06-01 - Kommunhuset klockan 13.30 - 17.10 (ajournering 14.35-15.00) 

Beslutande  

 Christian Larsson (M) - ordförande 
Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande 
Niclas Bengtsson (SD) - andre vice ordförande 
Thomas Bjertner (S) - ledamot 
Tommy Brorsson - ledamot 
Martin Gustafsson (C) - ledamot §§ 108-115 
Andreas Johansson (C) - tjänstgörande ersättare §§ 116-128 
Arne Silfvergren (S) - ledamot 
Per-Uno Nilsson (M) - ledamot 
Anneli Eskilandersson (SD) - ledamot §§ 108-115 
Tommy Rosenqvist (SD) - tjänstgörande ersättare §§ 116-128 
Tomas Nilsson (C) - ledamot 
Stefan Svensson (SD) - ledamot 
 

Övriga deltagande Ersättare som inte tjänstgör: Camilla Wifralius (SD) §§ 108-115, Ingemar 
Svensson (S), Tommy Rosenqvist (SD) §§ 108-115, Andreas Johansson (C) 
§§ 108-115 och Emily Haydari (SD) 
 
Ardiana Demjaha, t.f kommunchef / tillträdande kommundirektör ej § 108 
Anders Svensson, nämndssekreterare (protokollförare) 
Mikael Strömbeck, mark- och exploateringsingenjör § 111, del av § 119 
Louise Johansson, utredare § 120 

Justering 
 

Justerare Arne Silfvergren (S) 

 
Dag och tid  

 
Digital signering 2022-06-03 klockan 10.00 

Justerade paragrafer §§ 108 - 128  
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Ordförande  
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Christian Larsson 

Justerare  
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Arne Silfvergren 
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 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 108   KLK.2022.173     
 

Anställning av kommundirektör  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anställa Ardiana Demjaha som 

kommundirektör i Örkelljunga kommun från och med 2022-06-01. 

 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att 

underteckna anställningsavtalet. 

 

Thomas Bjertner (S) deltar inte i beslutet. Thomas Bjertner (S) 

motiverar detta med att han har synpunkter på rekryteringsprocessen.  

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anställa Ardiana Demjaha som kommundirektör från och med 2022-

06-01, samt att kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att 

underteckna anställningsavtalet. 

 

Förslag till sammanträdet 

Bifallsyrkanden till arbetsutskottets förslag lämnas av Christian 

Larsson (M), Niclas Bengtsson (SD), Stefan Svensson (SD), Anneli 

Eskilandersson (SD), Gunnar Edvardsson (KD), Per-Uno Nilsson (M) 

och Tommy Brorsson. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-18 - KSAU § 141  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens ordförande (för åtgärd) 

HR-enheten (för åtgärd) 

Kommundirektör (för kännedom) 

Kommunens centrala ledningsgrupp (för kännedom)
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KS § 109   KLK.2022.156     
 

Behörighet att teckna firma för Örkelljunga kommun  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens 

ordförande Christian Larsson, kommundirektör Ardiana 

Demjaha, kansli-/ HR-chef Carita Gustafsson, samt ekonomichef 

Anna Lindström, att två i förening teckna Örkelljunga kommuns 

firma.  

 

Kommunstyrelsens tidigare beslut 2020-03-04 § 34 (diarienummer 

KLK.2020.50) upphör därmed att gälla.  

 

 

Sammanfattning 

Tidigare kommunchef Stefan Christensson har slutat sin anställning i 

Örkelljunga kommun. Kommunstyrelsen har beslutat att anställa 

Ardiana Demjaha som kommundirektör. Mot denna bakgrund behöver 

det göras en revidering av tidigare beslut om behörighet att teckna 

firman. 
___________ 
 
Expedieras till: 

De som berörs av beslutet (för kännedom och vid behov för åtgärd)
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KS § 110   KLK.2022.172     
 

Anställning av förvaltningschef för socialförvaltningen 
(socialchef)  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anställa Gabriella Arvidsson som 

förvaltningschef i socialförvaltningen i Örkelljunga kommun, med 

förväntat tillträde 2022-09-01. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anställa Gabriella Arvidsson som förvaltningschef i 

socialförvaltningen, med förväntat tillträde 2022-09-01. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Bifallsyrkande till arbetsutskottets förslag lämnas av Christian Larsson 

(M), Stefan Svensson (SD), Gunnar Edvardsson (KD), Niclas 

Bengtsson (SD) och Anneli Eskilandersson (SD). 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-18 - KSAU § 142  

___________ 
 
Expedieras till: 

T.f förvaltningschef i socialförvaltningen (för kännedom) 

Biträdande förvaltningschef i socialförvaltningen (för kännedom) 

Socialnämnden (för kännedom) 

HR-enheten (för åtgärd)
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 111   KLK.2021.56  253  
 

Pris och principer rörande försäljning av tomtmark inom 
verksamhetsområdet, Nordöst Skåneporten  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anta budet från Skåneporten 

Fastigheter AB.  

 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att 

förhandla fram och upprätta slutligt köpekontrakt, samt att 

återkomma med detta till kommunstyrelsen. 

 

 

Sammanfattning 

Örkelljunga kommun har inhämtat bud (via offentlig annonsering) på 

prissättning avseende iordningsställande av fastigheten Östra Spång 

4:48 m.fl, som är detaljplanerad som verksamhetsområde. Örkelljunga 

kommun avser att sälja marken. 

 

Fyra aktörer har lämnat bud inom den utsatta tidsgränsen. 

 
2022-05-25 genomfördes möte där företrädare för de politiska partierna 

träffar intressenterna. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen diskuterar de olika buden. Kommunstyrelsen enas 

om att besluta att anta budet från Skåneporten Fastigheter AB. Uppdrag 

lämnas åt kommunledningsförvaltningen att förhandla fram och 

upprätta slutligt köpekontrakt, samt att återkomma med detta till 

kommunstyrelsen. 

___________ 
 
Expedieras till: 

Mark- och exploateringsingenjör (för åtgärd)
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 112   KLK.2022.147  107  
 

Årsredovisning 2021 AV Media Skåne  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige föreslås att godkänna årsredovisningen 2021 

för AV Media Skåne.  

 

Kommunfullmäktige föreslås att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

gällande verksamhetsåret 2021. 

 

Anneli Eskilandersson (SD) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet AV Media Skåne har överlämnat årsredovisning 

för 2021.  

 

I skrivelse daterad 2022-04-22 hemställer kommunalförbundet om svar 

om ansvarsfrihet senast 2022-06-30. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-11 - KSAU § 128 

Protokoll 2022-03-07 och årsredovisning.pdf 

Hemställan om ansvarsfrihet_2021.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-06-27
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 113   KLK.2022.171     
 

Anvisningar för delårsrapport 2022  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa anvisningarna 

för delårsrapporten 2022. 

 

 

Sammanfattning 

Delårsrapport ska upprättas per 2022-08-31. 

 

Ekonomichefen har tagit fram förslag till anvisningar för 

delårsrapporten 2022. I anvisningarna ingår en tidplan. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-18 - KSAU § 157 

Förslag till anvisningar för delårsrapport 2022.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-06-27
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 114   SBN.2020.14  34  
 

VA - Landsbygdsprojekten Björkliden samt Öster om 
Hjälmsjön  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott fattar 2022-04-25 § 55 beslut 

om att avvakta med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till 

Björkliden och öster om Hjälmsjön. Beslutet överlämnas till 

kommunstyrelsen som information. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-11 - KSAU § 138 

Protokoll 2022-04-25 - SBNAU § 55 

VA på landsbyggd beslut om paus  

___________ 
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KS § 115   KLK.2022.12  0  
 

Information från kommundirektören  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Information lämnas om framför allt följande områden. 

 

• Arbetsmiljösatsning 

• Uppdrags- och arbetsbeskrivningar 

• Lokalförsörjningsplan 

• Avtalsdatabas 

• Upphandlingen av kommunens ekonomistöd 

• Samarbetet med civilförsvaret 

• Flyktingsituationen 

• Krigsplacering av personal 

• IT-frågor 

• Upphandlingschef (via samverkansfunktionen i Klippan) 

kommer att bjudas in till arbetsutskottet i oktober 

• Säkerhetschef 

• Nya styrdokument från NÅRAB 

___________ 
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KS § 116   KLK.2020.488  00  
 

Motion från Christer Unosson, KD - Utöka 
barnomsorgen i Örkelljunga med familjedaghem 
(Pedagogisk omsorg)  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige föreslås att besluta att bifalla motionen. 

 

 

Sammanfattning 

Christer Unosson (KD) har lämnat följande motion. 

 

"I september fattade kommunfullmäktige beslut om att Örkelljunga 

kommun skall utreda möjligheter till fler bamomsorgsformer. 

Familjedaghem eller pedagogisk omsorg som det numera heter, är en 

omsorgsform som inte behöver utredas för att inrättas. Alla kommuner 

har redan denna möjlighet. Under förutsättning att lämpliga personer 

med rätt kompetens anmäler sitt intresse kan pedagogisk omsorg 

erbjudas till föräldrarna relativt skyndsamt. 

 

Vi kristdemokrater menar att det nu är dags att ta tag i denna fråga och 

inrätta pedagogisk omsorg i Örkelljunga kommun för att ge föräldrar 

och barn valfrihet. Vi anser att familjedaghem bör vara en självklar del 

i barnomsorgsutbudet i vår kommun. 

 

Vi tror att det är mer än 10 år sedan som familjedagverksamheten 

upphörde på grund av att familjedagbarnvårdarna slutade och inga nya 

kunde rekryteras. 

 

Vi yrkar därför 

att fullmäktige beslutar 

ge uppdrag till utbildningsförvaltningen att etablera pedagogisk omsorg 

i Örkelljunga kommun." 

 

Motionen behandlas av kommunfullmäktige 2021-09-27 § 72. 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att bedöma 

kostnaden av förslaget samt göra en konsekvensanalys avseende 

förslagets genomförande. 
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  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott sänder 2021-10-13 ärendet vidare till 

utbildningsnämnden. 

 

Utbildningschefen lämnar en tjänsteskrivelse 2022-03-10, med en 

konsekvensbedömning med utgångspunkt från kommunfullmäktiges 

återremiss. Utbildningsnämnden behandlar ärendet 2022-04-07 § 30. 

Nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-05-11 § 131. 

Arbetsutskottets förslag till beslut är att föreslår kommunfullmäktige att 

avslå motionen. Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Niclas 

Bengtsson (SD) och Gunnar Edvardsson (KD) att föreslaget ska vara att 

bifalla motionen. Gunnar Edvardsson (KD) reseverar sig till förmån för 

bifallsyrkandet. Tommy Brorsson avstår från att delta i beslutet. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Gunnar Edvardsson (S), Niclas Bengtsson (SD), Stefan Svensson (SD), 

Tommy Rosenqvist (SD), Tomas Nilsson (C) och Andreas Johansson 

(C) yrkar att förslaget till kommunfullmäktige ska vara att bifalla 

motionen. 

 

Arne Silfvergren (S), Christian Larsson (M) och Thomas Bjertner (S) 

yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, innebärande att förslaget till 

kommunfullmäktige ska vara att avslå motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga yrkanden, och 

ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Ja-röst för bifall till yrkandet från Gunnar Edvardssons (SD) m.fl 

Nej-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 

 

Omröstningen utfaller med sex ja-röster och fyra nej-röster, samt en 

beslutande som avstår att rösta. 

 

Det antecknas att Gunnar Edvardsson (KD), Niclas Bengtsson (SD), 

Andreas Johansson (C), Tommy Rosenqvist (SD), Tomas Nilsson (C) 

och Stefan Svensson (SD) röstar ja, att Thomas Bjertner (S), Arne 

Silfvergren (S), Per-Uno Nilsson (M) och Christian Larsson (M) röstar 

nej, samt att Tommy Brorsson avstår. 
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Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-11 - KSAU § 131 

Protokoll 2022-04-07 - UN § 30 

Motion från Christer Unosson.pdf 

Protokoll 2021-09-27 - KF §72 

Tjänsteskrivelse - Svar på motion från (KD) Utöka barnomsorgen i 

Örkelljunga med familjedaghem (Pedagogisk omsorg).pdf 

Yttrande kostnader och konsekvenser alternativa barnomsorgsformer  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-06-27
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KS § 117   KLK.2021.171  828  
 

Motion från KD - Erbjud motorintresserade ungdomar 
en plats att träffas  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen ska anses 

bifallen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens samt 

kultur- och fritidsförvaltningens yttrande daterat 2022-05-05.  
 

 

Sammanfattning 

Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) har lämnat in 

följande motion: 

 

"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 
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- Undersöka möjligheterna för Örkelljunga kommun att ingå i Polisens 

Epa-projekt tillsammans med bland annat Perstorps och Klippans 

kommuner" 

 

Tidigare behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-05-19 § 190 att 

remittera motionen till kommunledningsförvaltningen att i samarbete 

med kultur- och fritidsförvaltningen inkomma med yttrande senast inför 

arbetsutskottets sammanträde 2021-11-17. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-02-16 § 38 att 

arbetsutskottets beslut från 2021-05-19 § 190 fortsatt ska verkställas. 

 

Yttrande och tjänsteskrivelse daterade 2022-05-05 

Kommunledningsförvaltningen lämnar i samverkan med kultur- och 

fritidsförvaltningen följande yttrande:  

 

"De motorburna ungdomarna är en stor del av invånarna i Örkelljunga 

kommun, vars intressen bör tillgodoses och bemötas. Å ena sidan är det 

viktigt att det finns en plats för motorintresserade ungdomar att vistas 

på, där det är möjligt att känna tillhörighet och få möjlighet att utöva 

sina intressen. Å andra sidan måste denna plats vara trygg, ha 

närvarande vuxna och uppfylla ett visst antal kriterier för att unga ska 

vilja vistas på den angivna platsen, exempelvis ett centralt läge med 

närhet till mat och drivmedel.  

 

Det verkar i nuläget inte finnas ett intresse hos målgruppen för att 

själva starta en förening och därmed tilldelas en lokal. Det är inte heller 

möjligt för kommunen att idag tillhandahålla en lokal där ungdomarna 

kan vistas i enlighet med gällande arbetsmiljöregler och i översyn av 

vuxna. Som ett alternativ bör kommunens möjligheter till att hyra eller 

låna ut en parkering eller grusplan till ungdomarna som uppfyller 

tidigare nämnda kriterier, i utbyte mot att ungdomarna följer bestämda 

ordningsregler undersökas.  

 

Förvaltningarna ser att fokus bör ligga på aktiviteter för målgruppen 

snarare än en fysisk plats att vistas på, vilket även flera andra 

kommuner (däribland Klippan) lyfter som en framgångsfaktor. Genom 

att erbjuda fler aktiviteter till ungdomarna som är målgruppsanpassade 

kan vi i större utsträckning förebygga att målgruppen vistas på platser 

där de stör omgivningen eller begår trafikbrott. De motorburna 

ungdomarna bör involveras mer i det dagliga arbetet med barn och 

unga för att få deras önskemål och behov tillgodosedda.  
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BRÅ arbetar aktivt med insatser för att dels bemöta målgruppens 

behov, dels för att förebygga ordningsstörningar och trafikföreteelser.  

 

Vidare menar kommunledningsförvaltningen samt kultur- och 

fritidsförvaltningen att det i nuläget inte är önskvärt att gå med i 

Polisens EPA-projekt. De främsta anledningarna till detta är att 

projektet ännu inte genomförts i de övriga kommunerna, samt att 

polisen i Örkelljunga redan arbetar aktivt med den problematik som kan 

kopplas till de motorburna ungdomarna. Dessutom är förflyttningen 

mellan kommunerna i dagsläget inte särskilt omfattande, vilket talar för 

att en större samverkan mellan kommunerna i dagsläget inte är 

nödvändig. Kommunen kommer i samverkan med polisen arbeta fram 

åtgärder riktade mot de motorburna ungdomarna i Örkelljunga, under 

förutsättningar att det finns ett behov för sådana åtgärder." 

 

I tjänsteskrivelse 2022-05-05 från kommunledningsförvaltningens 

utredare föreslås att kommunledningsförvaltningens och kultur- och 

fritidsförvaltningens yttrande översänds till kommunfullmäktige och att 

motionen därmed anses besvarad.  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-05-18 § 154 att 

motionen ska anses bifallen med hänvisning till kommunlednings-

förvaltningens samt kultur- och fritidsförvaltningens yttrande daterat 

2022-05-05. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Gunnar Edvardsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-18 - KSAU § 154 

Yttrande - Motion från KD - Erbjud motorintresserade ungdomar en 

plats att träffas.pdf 

Tjänsteskrivelse - Motion från KD - Erbjud motorintresserade 

ungdomar en plats att träffas på.pdf 

Motion från KD-Erbjud motorintresserade ungdomar en plats att träffas 

på_signerad.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-06-27
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KS § 118   UBF.2022.29  600  
 

Tillfällig förstärkning av statligt stöd år 2022 avseende 
den så kallade skolmiljarden samt uppföljning av 
bidraget år 2021  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige föreslås att godkänna att det statliga stödet 

för 2022 får användas inom utbildningsnämndens 

verksamhetsområde i enlighet med den fördelning som 

utbildningsnämnden beslutat om 2022-04-07 § 28. 

 

Kommunfullmäktige föreslås att godkänna återrapporteringen för 

2021. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutar 2021-05-31 § 40 att uppdra åt 

utbildningsnämnden att senast 2021-09-15 till kommunstyrelsens 

arbetsutskott, för senare behandling i kommunfullmäktige, 

återrapportera hur anslaget har använts och lämna en redovisning 

avseende bl a lägesbild och effekter av distansundervisningen.  

Utbildningschefen har 2022-03-10 lämnat tjänsteskrivelse som både 

behandlar hanteringen av det statliga stödet för 2022 och innehåller en 

återrapportering av bidraget för 2021. 

För 2022 finns ett stöd om 1 417 000 kronor. Utbildningsförvaltningens 

förslag är att detta stöd får användas inom utbildningsnämndens 

verksamhetsområde enligt följande: 

• 400 000 kronor fördelas utifrån elevantalet i egen och annan 

regi till grundskolorna årskurs 1-6 

• 600 000 kronor fördelas utifrån elevantalet i egen och annan 

regi till grundskolorna årskurs 7-9 

• 417 000 kronor fördelas utifrån elevantalet i egen och annan 

regis till grundskolan årskurs 1-9 

I tjänsteskrivelsen framgår följande avseende uppföljning av 2021 års 

stöd: 
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"Under rådande omständigheter har beslut behövt fattas löpande för att 

anpassa verksamheten efter behoven. Det har varit helt nya 

förutsättningar som skolvärlden fått arbeta fram för att kunna bedriva 

undervisningen.  

Medlen från statsbidraget har använts för att bibehålla och delvis utöka 

bemanningen på Kungsskolan och övriga skolenheter. Stödet har 

exempelvis möjliggjort undervisning på plats för elever på 

Kungsskolan som annars riskerat att inte uppnå målen när 

undervisningen har bedrivits på distans. Eleverna har erbjudits 

individuellt anpassat stöd och lovskola. 

Det är svårt att ange specifika effekter av det generella bidraget då det 

har kanaliserats ut generellt för att undvika besparingar under 

pandemin. Huvudsyftet har varit att minska den ”undervisningsskuld” 

som uppstod vid distansundervisning och hög sjukfrånvaro under 

pandemin. Genom att behålla och stärka stödet för eleverna i skolan har 

sannolikt undervisningsskulden minimerats. Måluppfyllelse i form av 

betygsresultat följs upp i Utbildningsnämnden. Uppföljningen av betyg 

för höstterminen 2021 pekar på att det finns ett behov av fortsatta 

insatser för eleverna i åk 9." 

Utbildningsnämnden behandlar ärendet 2022-04-07 § 28. 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på 

användning av stödet under 2022, samt att godkänna återrapporteringen 

av 2021 års stöd. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-11 - KSAU § 136 

Protokoll 2022-04-07 - UN § 28 

Tjänsteskrivelse tilläggsbudget 2022 skolmiljarden till UN  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-06-27
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KS § 119   KLK.2016.63  250  
 

Omvandling av tidigare avsiktsförklaring gällande kv 
Ejdern till att numera istället avse markanvisning av 
blivande kvarteret Origo i Örkelljunga tätort  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att markanvisningsavtal 

tecknas med bolaget Fastighets AB 3Hus avseende fastigheterna 

Ejdern 6 och 11, i enlighet med framtaget avtalsunderlag, som då i 

sin helhet ersätter tidigare avsiktsförklaring mellan bolaget och 

kommunen. 

 

 

Sammanfattning 

2016 upprättades en avsiktsförklaring mellan bolaget Fastighets AB 

3Hus och Örkelljunga kommun. Avsiktsförklaringen handlar om 

tomtmark i centrala Örkelljunga tätort. 

 

Bolaget lämnar i februari 2022 en begäran om att avsiktsförklaringen 

ska ersättas med att de tilldelas markanvisning. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar 2022-03-09 § 53 att godkänna önskemålet, samt 

uppdrar åt mark- och exploateringsingenjören att ta fram ett förslag till 

markanvisningsavtal som grundar sig i avsiktsförklaringen. 

 

Mark- och exploateringsingenjören har lämnat tjänsteskrivelse 2022-

05-24. I tjänsteskrivelsen redovisas att ett underlag till avtal har tagits 

fram och förhandlats med bolaget. Det tidiga skedet i förhållande till 

planprocessen, innebär att det inte bedömts vara möjligt att i detalj 

lägga fast behov och omfattning av åtgärder under genomförandet. 

Bolaget och kommunen kommer behöva träffa kompletterande avtal. 

Grundläggande för markanvisningen är att bolaget får ensamrätt att 

förhandla med kommunen. Bolaget och kommunen har i dialogen 

utgått från förslaget till planprogram för stadsdelen Origo. Förslaget till 

planprogram läggs som bilaga till avtalet. Bolaget och kommunen är 

överens om att Ejdern 12, som bolaget är på väg att köpa av 

kommunen, också ska ingå som del i helhetsuppgörelsen. 

 

Mark- och exploateringsingenjören föreslår att kommunstyrelsen 

beslutar att markanvisningsavtal ska träffas med bolaget enligt 
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avtalsunderlaget, som då i sin helhet ersätter tidigare mellan parterna 

medgiven avsiktsförklaring för det aktuella området. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen lägger till fastighetsbeteckningarna i 

beslutsformuleringen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse- Markanvisning 

Underlag- Markanvisningsavtal 

Karta över området  

___________ 
 
Expedieras till: 

Mark- och exploateringsingenjören (för åtgärd)
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KS § 120   KLK.2022.45  719  
 

Unga tjejers ohälsa  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om 

arbetsutskottets beslut 2022-05-18 § 147 och om projektet till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

I kommunstyrelsens internbudget för 2022 finns 1 000 000 kronor 

avsatta för att förbättra unga tjejers ohälsa.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-05-18 att godkänna att 

pengarna avsätts till projektet (O)TRÖGA, samt att informera om 

beslutet och projektet vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-01. 

 

Presentation av projektet lämnas av kommunledningsförvaltningens 

utredare på sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-18 - KSAU § 147 

Projektplan (O)TRÖGA.pdf 

Tidplan.pdf  

___________ 
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KS § 121   KLK.2021.258  253  
 

Markanvisning - Trygghetsboende på Lycksta äng, 
Västra Ringarp 8:504 - Selihof AB  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att teckna markanvisningsavtal med 

Selihof AB i enlighet med det framtaget underlaget. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutar 2022-03-02 § 27 att utse tävlingsbidraget 

som Selihof AB / Wingårdhs Arkitektkontor AB lämnat in till vinnare 

av markanvisningstävling. Vinnaren ska därmed erbjudas möjligheten 

att teckna ett markanvisningsavtal med Örkelljunga kommun som löper 

under 12 månader. 

 

Förhandlingar har genomförts med Selihof AB. Det finns ett förslag till 

markanvisningsavtal. Avtalets giltighet är 12 månader, vilket är i 

enlighet med den tid som erbjöds i markanvisningstävlingen. 

 

Mark- och exploateringsingenjören föreslår i tjänsteskrivelse 2022-05-

05 att kommunen ska teckna markanvisningsavtal med Selihof AB i 

enlighet med framtaget underlag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-18 - KSAU § 144 

Tjänsteskrivelse- Markanvisningsavtal 

Underlag- Markanvisningsavtal 

Bilaga 1 - Markanvisningsavtal, Tävlingsunderlag 

Bilaga 2 - Markanvisningsavtal, Detaljplan  

___________ 
 
Expedieras till: 

Mark- och exploateringsingenjör (för åtgärd)
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KS § 122   KLK.2022.113     
 

Ny lokal för hantering av kyld mat till ordinärt boende  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå det framlagda förslaget från 

fastighetschefen, men lämnar en uppmaning till fastighetschefen 

och socialnämnden att hitta en teknisk åtgärd som löser 

grundproblemet och där finansieringen sker inom befintlig ram. 

 

 

Sammanfattning 

I tjänsteskrivelse 2022-04-04 föreslår fastighetschefen att 

kommunstyrelsens arbetsutskott anslår 400 000 kronor till ny lokal för 

kyld mat. 

 

Förslaget grundas på att det rum på Ringåsvägen 1 som i dagsläget 

används till att hantera kyld mat inte är anpassat för detta. Rummet är 

för varmt och för litet. 

 

Tanken är att flytta hanteringen till ett utrymme i kallförrådet på 

Ringåsvägen 1. Fördelen är att bilen som levererar den kylda maten kan 

köra ända fram till dörren väderskyddat. Vidare blir lokalen anpassad 

för att klara värme från kylskåpen. Arbetsytor skapas för packning och 

hygienisk hantering av kyld mat. 

 

Socialnämnden har behandlat ärendet 2022-05-03 § 61. Socialnämnden 

meddelar kommunstyrelsens arbetsutskott att socialnämnden ställer sig 

positiv till föreslagen åtgärd. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-05-18 § 153. 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag 

till beslut. Vid arbetsutskottets sammanträde finns även yrkande från 

Christian Larsson (M) om att arbetsutskottet ska besluta att avslå det 

presenterade förslaget. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Stefan Svensson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till 

socialnämnden för vidare utredning i sin helhet. 

 

Arne Silfvergren (S) yrkar att en luftvärmepump införskaffas. 
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Christian Larsson (M) yrkar att det framlagda förslaget från 

fastighetschefen ska avslås, men att en uppmaning lämnas till 

fastighetschefen och socialnämnden att hitta en teknisk åtgärd som 

löser grundproblemet och där finansieringen sker inom befintlig ram. 

 

Beslutsgång 

Ordförande inleder med att ställa yrkandet om återremiss mot att 

avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Ordförande finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.  

 

Ordförande ställer därefter yrkandet från Arne Silfvergren (S) mot 

yrkandet från Christian Larsson (M). Ordförande finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet från Christian 

Larsson (M). 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-18 - KSAU § 153 

Protokoll 2022-05-03 - SN § 61 

Tjänsteskrivelse om ny lokal för hantering av kyld mat.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Fastighetschefen (för åtgärd) 

Tillförordnad förvaltningschef i socialförvaltningen (för åtgärd) 
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KS § 123   PLAN.2020.4     
 

Planprogram för Origo  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna det upprättade 

planprogrammet i form av programhandling, illustrationsplan och 

samrådsredogörelse. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutar 2020-12-02 § 181 att uppdra åt 

samhällsbyggnadsnämnden att upprätta ett planprogram för Ejdern 

Norra - Örkelljunga centrum. Ett planförslag har varit på samråd 2022-

02-28 till 2022-03-31. Förslaget har bearbetats efter inkomna 

synpunkter. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2022-05-09 § 45 att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna det 

upprättade planprogrammet i form av programhandling, illustrationplan 

och samrådsredogörelse. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-18 - KSAU § 149 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-09 direktjustering.pdf 

Tjänsteskrivelse godkännande SBN KS KF 

2020_4 Origo planprogram 

2020_4 Origo illustrationsplan 

2020_4 Origo samrådsredogörelse  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-06-27
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KS § 124   KLK.2022.161     
 

Förnyad granskning - Översiktsplan för Hässleholms 
kommun  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att översända samhällsbyggnads-

förvaltningens yttrande som Örkelljunga kommuns yttrande i 

ärendet. 

 

 

Sammanfattning 

Hässleholms kommun har översänt en förnyad granskning av 

översiktsplan för Hässleholms kommun. Förslaget anger mål, strategier 

och inriktning för den fysiska planeringen av Hässleholms kommun 

fram till år 2040. Synpunkter på förslaget ska lämnas senast 2022-07-

03. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram följande förslag till 

yttrande: 

 

"Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att följande ändringar 

har konkret eller direkt påverkan på Örkelljunga kommun. 

Ställningstagandet om väg 117 har under processens gång förändrats 

från att i samrådet ha föreslagits inte vara rekommenderad för farligt 

gods till att i den förnyade granskningen föreslås dras om utanför 

orterna Bjärnum och Vittsjö. 

 

I granskningsutlåtandet "Särskilt utlåtande" besvaras Örkelljungas 

synpunkt om det uteblivna stråket för cykelpendling längst med väg 24. 

Hässleholms kommun framför att ställningstagandet att inte utveckla ett 

pendlingsstråk grundar sig i Region Skånes cykelplanering som inte ser 

cykelpendlingspotential längst den sträckan. Däremot vill Hässleholm 

på sikt möjliggöra cykling mellan Hässleholm och Örkelljunga genom 

utveckling av rekreationsstråk längst sträckan.  

 

Örkelljunga kommuns synpunkter om granskningshandlingarna anses 

besvarade, ingen övrig erinran." 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-18 - KSAU § 150 
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Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande 

MEJL- Förnyad granskning – Översiktsplan för Hässleholms 

kommun.pdf 

Förnyad granskningshandling-compressed.pdf 

Särskilt utlåtande (Hässleholm granskningsutlåtande 1).pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Hässleholms kommun via byggnadsnamnden@hassleholm.se 

Handläggaren (för kännedom)

mailto:byggnadsnamnden@hassleholm.se
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KS § 125   KLK.2022.72  107  
 

Ägardirektiv Örkelljungabostäder AB 2022  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reviderat 

ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB. 

 

 

Sammanfattning 

Det finns förslag till reviderat ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB, 

som arbetats fram av tillförordnade kommunchefen efter dialog med 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-05-18 § 159 att 

kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta det 

reviderade ägardirektivet för Örkelljungabostäder AB. Tommy 

Brorsson deltar inte i beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-18 - KSAU § 159 

Tjänsteskrivelse om nytt ägardirektiv för Örkelljungabostäder.pdf 

Ägardirektiv Örkelljungabostäder 2022 - förslag till KSAU 2022-05-

18.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-06-27
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KS § 126   KLK.2022.151     
 

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda samt 
valförrättare under mandatperioden 2023-2026  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa bestämmelser 

om ersättning för förtroendevalda samt valförrättare under 

mandatperioden 2023-2026. 

 

 

Sammanfattning 

Det finns förslag till bestämmelser om ersättning för förtroendevalda 

samt valförrättare under mandatperioden 2023-2026. Förslaget har 

tagits fram av kommunledningsförvaltningen, via förankring och 

avstämning med kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-11 och 

2022-05-18. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i 

Örkelljunga kommun 2023-2026.pdf 

Förslag 2022-05-24 till bestämmelser om ersättning för förtroendevalda 

samt valförrättare mandatperioden 2023-2026.pdf 

Protokoll 2022-05-18 - KSAU § 158 

Protokoll 2022-05-11 - KSAU § 130 

Underlag - Nu gällande bestämmelser om ersättning för 

förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2019-2022.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-06-27
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KS § 127   KLK.2022.176     
 

Redovisning av delegationsbeslut enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av 

delegationsbeslut till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Redovisning av delegationsbeslut fattade 2022-01-01 - 2022-05-23. 

 

Beslut 2022-01-26 om upplåtelse till förmån för Västra Spång 4:58 

rörande åtkomst till vattenområde. Upplåtelsen sker utan ersättning. 

Diarienummer KLK.2022.33. 

 

Beslut 2022-04-19 om fastighetsförsäljning av Flintan 5, bostadstomt i 

Hjelmsjöstrandsområdet. Köpeskilling 381 760 kronor. Diarienummer 

KLK.2022.90. 

 

Beslut 2022-05-11 gällande elledning inom Sandhult 1:42 till förmån 

för E.ON Energidistribution AB. Total ersättning 2 446 kronor. 

Diarienummer KLK.2022.168. 

 

Beslut 2022-05-13 om nyttjanderätt till betesmark till och med 2027-

03-31, avseende del av Västra Spång 4:179 och del av Örkelljunga 

156:1. Diarienummer KLK.2021.331. 

 

Beslut 2022-05-19 om fastighetsförsäljning av villatomt på 

Ammunitionen 7 i Skytteparksområdet i Örkelljunga. Köpeskilling 59 

100 kronor. Diarienummer KLK.2022.175. 

 

Beslut 2022-05-23 om nyttjanderätt till betesmark till och med 2027-

03-01, avseende delar av Sällerås 2:64. Diarienummer KLK.2022.96. 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut under KS (MEX) 220101 - 220523  

___________ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-06-01  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 128   KLK.2022.22  0  
 

Informationsärenden 2022  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga nedanstående redovisning till 

handlingar. 

 

 

Ärenden  Diarienummer 

Nårab - Bolagets årsstämma 2022-03-25.pdf KLK.2022.59 

Beslut-KF i Bjuv ang revidering av taxa enligt LBE § 57 KLK.2022.61 

Svalövs kommun KF 220425 § 71 Årsredovisning SMFO KLK.2022.111 

OFVAB - Bolagsstämmoprotokoll 20220331 med bilagor signed KLK.2022.170 

OFVAB -Konstituerande protokoll 20220331 med bilagor signed KLK.2022.170 

OFVAB -Protokoll 1_20220127 med bil signed KLK.2022.170 

OFVAB -Protokoll 2_20220331_signed KLK.2022.170 

SMFO - Minnesanteckningar Samråd 2022-04-26 KLK.2022.49 

Nårab sammanträdesprotokoll 2022-04-11 KLK.2022.59 

KF beslut Perstorps kommun - Årsredovisning SMFO KLK.2022.49 

SMFO Protokoll 2022-05-10 § 25 Handlingsplan för förbättrade NKI-

värden 2022 

KLK.2022.49 

SMFO Protokoll 2022-05-10 § 24 Ekonomisk uppföljning jan-mars 

2022 

KLK.2022.49 

 

___________ 
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