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KS § 144   KLK.2022.13  0  
 

Fastställande av dagordningen samt eventuella övriga 
ärenden  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med 

nedanstående ändringar. 

 

 

Sammanfattning 

Ärendet om nämndsorganisation 2023-2026 utgår, eftersom 

kommunstyrelsens arbetsutskottet har remitterat ärendet för yttrande. 

 

Övrig fråga från Arne Silfvergren (S) tas upp som § 162. 

 

___________ 
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KS § 145   KLK.2022.73  107  
 

Ägardirektiv Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2022  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta 

reviderat ägardirektiv för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB. 

 

 

Sammanfattning 

Det finns förslag till reviderat ägardirektiv för Örkelljunga 

Fjärrvärmeverk AB, som arbetats fram av ekonomichefen. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Efter synpunkt från Per-Uno Nilsson (M), bestäms att det ska göras ett 

förtydligande om att ägardirektivet ska behandlas på bolagsstämman 

som hålls 2023. Det kommer därmed att tas fram en reviderad version 

av ägardirektivet. Det blir den reviderade versionen som överlämnas till 

kommunfullmäktige som kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-17 - KSAU § 178 

Förslag till Ägardirektiv för Örkelljunga Fjärrvärmeverk, förslag från 

ekonomichef per 2022-06-29.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-09-26
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KS § 146   KLK.2022.247     
 

Förslag om ändring av vinstdispositionen i årsbokslut 
2021 och avsättning till resultatutjämningsreserven  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att riva 

upp vinstdispositionen i årsbokslut 2021 och avsätta 21 miljoner 

kronor till resultatutjämningsreserven (RUR). 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutar 2022-08-19 § 133 att ge ekonomichefen i 

uppdrag att återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-

17 om det är möjligt att riva upp årsbokslutet för år 2021. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-08-17 § 180. 

Ekonomichefen lämnar en skriftlig återrapportering. Arbetsutskottet 

lämnar beslutsförslag om att riva upp vinstdispositionen i årsbokslut 

2021 och avsätta 21 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven 

(RUR). 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17, med 

beslut om att initiera ärendet.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-09-26
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KS § 147   KLK.2022.231     
 

Revidering av ägaravtal och ägardirektiv med 
Kommunassurans Försäkring AB med anledning av 
egenhandlingsprogram  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 

Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, 

tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

(egenandelsprogrammet), samt att uppdra åt utsett ägarombud 

Christian Larsson eller dennes ersättare att vid extra 

bolagsstämma i Kommunassurans 2022-11-16 rösta för förslaget.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och att uppdra 

åt utsett ägarombud Christian Larsson eller dennes ersättare att 

vid extra bolagsstämma i Kommunassurans 2022-11-16 rösta för 

förslaget.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och att 

uppdra åt kommunens firmatecknare att 2022-11-16 ingå 

aktieägaravtalet för Örkelljunga kommuns räkning.  

 

 

Sammanfattning 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Örkelljunga 

kommun är en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget 

försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas område. 

 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna 

gemensamt ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, 

genom att möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även 

utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. Kommunala 

egenandelar innebär att självförsäkring av kommunens mindre skador 

sker inom Kommunassurans ram samt att administration av 

självförsäkringen sker i samverkan med övriga delägarkommuner. 

Självförsäkringsmomentet medför långsiktig kostnadsminskning och 

administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. 
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Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för 

ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa ytterligare tjänster 

och att internförsäkra försäkringsformer som tidigare inte har kunnat 

hanterats internt i kommunsektorn. 

 

Kommunassurans styrelse har överlämnat förslag till ändrat 

ägardirektiv och nytt ägaravtal. Kommunassurans plan är att beslut ska 

fattas vid en extra bolagsstämma 2022-11-16, och att ett nytt ägaravtal 

mellan kommunerna ingås samma dag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-17 - KSAU § 179 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef för uppdrag åt Kommunassurans att 

tillhandahålla egenandelsprogram.pdf 

Styrelsens förslag till Ägardirektiv (2022).pdf 

Styrelsens förslag till Ägaravtal (2022) - jämförelse med 2018 års 

ägaravtal samt kommentarer.pdf 

Styrelsens förslag till Ägardirektiv (2022).pdf 

Styrelsens förslag till Ägardirektiv (2022) - jämförelse med 2020 års 

ägardirektiv samt kommentarer.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-09-26
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KS § 148   KLK.2022.12  0  
 

Information från kommundirektören  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om följande områden. 

 

• Ny socialchef har tillträtt. 

• Förslag om förändringar i reglementet för kommunstyrelsen. 

• Arbetsmiljöansvar 

• Lokalförsörjningsplan 

• Kommunens fordon 

• Kommunövergripande avtalsdatabas 

• Inköpsorganisation 

• Civilförsvaret 

• Krigsplacering av personal 

• Flyktingmottagning 

• Säkerhetsskyddschef, tillfällig lösning i avvaktan på permanent 

• Ordningsvakter 

• Intresse för mark, tillfällig lösning under frånvaro 

 

___________ 
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KS § 149   KLK.2022.241     
 

Instruktioner för kommundirektören  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anta instruktion till 

kommundirektören i enlighet med det reviderade förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott per 2022-08-17. Instruktionen 

ersätter därmed uppdragsbeskrivningen för den tidigare 

kommunchefen. 

 

 

Sammanfattning 

Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen i en instruktion ska 

fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen, samt 

fastställa direktörens övriga uppgifter. 

 

Kommunledningsförvaltningen har per 2022-08-11 tagit fram ett 

förslag till instruktioner för kommundirektören. Den nya instruktionen 

ska ersätta uppdragsbeskrivningen för den tidigare kommunchefen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-08-17 § 184. 

Arbetsutskottet beslutar att göra förändringar i förslaget från 

kommunledningsförvaltningen avseende anställning av 

förvaltningschefer. Arbetsutskottets ändringar är i enlighet med 

yrkande från Gunnar Edvardsson (KD), Christian Larsson (M), Arne 

Silfvergren (S) och Tommy Brorsson. Vid arbetsutskottets behandling 

fanns även ett yrkande från Niclas Bengtsson (SD) med färre ändringar 

av kommunledningsförvaltningens förslag. 

 

Förslaget till instruktion, efter ändringen av arbetsutskottet 2022-08-17, 

har följande lydelse: 
 
Kommunens ledande tjänsteperson 

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson. Kommunstyrelsen anställer 

direktören, ger uppdrag och är den instans direktören rapporterar till. 

Kommundirektören har det yttersta ansvaret för att ta fram underlag till och verkställa 

kommunstyrelsens beslut. Direktören ska arbeta med stor integritet när det gäller 

information och beslutsunderlag och finnas till för såväl majoritet som opposition i 

styrelsen. 
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Kommundirektören ansvarar för att kommunens förvaltningsorganisation fungerar på 

ett ändamålsenligt och effektivt sätt, i enlighet med de ramar och riktlinjer som 

fastställts av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

Kommundirektörens ansvar inom krisberedskap och civilt försvar finns angivet i 

central krisledningsplan för Örkelljunga kommun. 

 

I kommundirektörens arbetsuppgifter ingår därför att: 

ansvara för att principer för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll är 

fastställda och hanteras enligt bestämd ordning; 

fastställa ledningsorganisation, där förvaltningschefsgruppen är en del;  

ta nödvändiga initiativ bl. a. inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet; 

samt 

verka för att tydliggöra och upprätthålla roll- och ansvarsfördelningen mellan 

förtroendevalda och tjänstepersoner. 

 

Utveckling av kommunen 

Kommundirektören har en drivande roll för att utveckla och effektivisera de 

kommunala verksamheterna. I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och 

andra förtroendevalda har direktören motsvarande roll i utvecklingen av kommunen 

som ort och geografiskt område. 

 

Roll i förhållande till kommunens bolag samt externa parter 

Kommundirektören ska hålla sig informerad om verksamheterna i kommunens bolag. 

 

I förhållande till externa parter ska kommundirektören uppmärksamt följa de frågor 

som är av betydelse för kommunen. I samverkan med kommunstyrelsens ordförande 

ska kommundirektören i regionala och nationella organ representera och företräda 

kommunen i strategiska och övergripande frågor. Direktören har ett övergripande 

ansvar för att kommunen i övrigt är representerad på ett ändamålsenligt sätt i externa 

sammanhang. 

 

Massmedia 

I kommundirektörens uppdrag ingår att skapa den öppenhet gentemot massmedia som 

följer av bl.a. offentlighetsprincipen. Kommundirektören är ansvarig för 

mediakontakter som rör kommunstyrelsens förvaltning, men även ett övergripande 

ansvar för att hela den kommunala organisationen strävar efter goda relationer med 

media. Kommunstyrelsens ordförande har mediakontakter i politiska- samt externa 

frågor. 

 

Arbetsuppgifter mot politiska organ 

Av kommunfullmäktiges arbetsordning samt reglementen för kommunstyrelsen, 

nämnderna och deras arbetsutskott, ska framgå att kommundirektören har närvaro- 

initiativ- och yttranderätt i dessa organ. 

 

Kommundirektören är ytterst ansvarig för beredning av ärenden till kommunstyrelsen 

och dess arbetsutskott, men kan delegera till andra att ansvara för beredning och 

föredragning. För ärenden som kommer från annan nämnd eller bolagsstyrelse 

ansvarar kommundirektören på motsvarande sätt för komplettering med yttrande och 

beslutsförslag.  

 

Uppdrag från kommunstyrelsen eller arbetsutskottet till förvaltningsorganisationen 

ska riktas till kommundirektören.  



 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-07  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

Arbetsuppgifter mot förvaltningar 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommundirektören är förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning.  

 

Kommundirektören anställer direkt underställd personal.  

 

Kommundirektören äger rätt att fatta beslut om organisationsförändringar inom 

kommunstyrelsens förvaltning. 

 

Övriga nämnder och förvaltningar 

Kommundirektören är chef över förvaltningscheferna och utövar därvid 

arbetsgivarrollen. Kommundirektören sätter samman och leder 

förvaltningschefsgruppen och ansvarar därigenom för samordning av strategiska och 

kommunövergripande frågor i ett koncernperspektiv. Kommundirektören ansvarar för 

medarbetar- och lönesamtal för förvaltningscheferna.  

 

Med utgångspunkt från kravprofil från kommunstyrelsens arbetsutskott, är 

kommundirektören ytterst ansvarig att bereda ärenden inför beslut om anställning av 

förvaltningschefer. Gallring av ansökningar sker av kommundirektör, HR-chef och 

kommunstyrelsens ordförande, med utgångspunkt från kravprofilen. De första 

intervjuerna och ytterligare gallring sker av kommunstyrelsens presidium. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och berörd nämndsordförande träffar sedan de 

återstående kandidaterna. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om 

tillsättning. Avveckling av förvaltningschefer beslutas av kommunstyrelsens 

arbetsutskott, efter samråd med berörd nämndsordförande. 

 

Kommundirektören biträder vidare kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt, samt 

hanterar och samordnar kommunkoncernens strategiska frågor. 

 

Delegeringsbestämmelser 

I de ärenden där kommunstyrelsen delegerat beslutanderätt till kommundirektören, 

ska detta framgå av kommunstyrelsens delegeringsordning. Där ska också framgå de 

beslut som är delegerade till kommundirektören med rätt till vidaredelegering.  

 

Uppföljning av uppdraget 

Kommunstyrelsens ordförande följer upp uppdraget som kommundirektör och 

ansvarar för medarbetar- och lönesamtal med direktören.  

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-17 - KSAU § 184 

Instruktioner till kommundirektör i Örkelljunga kommun - förslag efter 

behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17.pdf 

Tjänsteskrivelse om ny instruktion för kommundirektören.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommundirektör (för åtgärd) 

Kansli- och HR-chef (för kännedom)
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KS § 150   KLK.2022.242     
 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att revidera kommunstyrelsens 

delegationsordning, i enlighet med kommunledningsförvaltningens 

förslag per 2022-08-11 samt med de ytterligare ändringar och 

tillägg som föreslagits av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-

17. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har per 2022-08-11 lämnat förslag till 

förändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. Förslaget i sin 

helhet redovisas i bilaga 1. Nedan finns en sammanfattning av de 

föreslagna förändringarna i kommunledningsförvaltningens förslag: 

 

Lagstiftning: 

I nu gällande delegationsordning hänvisas till ett flertal lagar som 

antingen har upphävts eller ändrats. I bilaga 1 har alla laghänvisningar 

ändrats så att hänvisningar görs till rätt lag och rätt paragraf.  

 

Arbetsmiljöuppgifter: 

Av ”Anvisning för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 

Örkelljunga kommun” som antogs av kommunstyrelsen 2017-03-01 

framgår att varje delegationsordning ska hänvisa till dokumentet. I 

delegationsordningens punkt 1.10 görs ingen sådan hänvisning.  

 

I förslaget har punkten 1.10 omformulerats och hänvisar till den 

antagna anvisningen av arbetsmiljöuppgifter. På så vis bildas en röd 

tråd mellan reglemente, delegationsordning och delegering av 

arbetsmiljöuppgifter. 

 

Under D.7 i bilaga 1 finns ett förslag att låta delegationen av 

arbetsmiljöuppgifter till kommundirektören framgå här med 

hänvisningar till relevanta dokument i kommentarsfältet.  

 

Personaladministrativa ärenden: 

Under D.1 i nuvarande delegationsordning framgår att möjligheten att 

anställa, entlediga och bevilja icke avtalsreglerad tjänstledighet ska 
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delegeras. Det är dock endast möjligheten att bevilja tjänstledighet som 

faktiskt delegeras under D.1. I punkt D.3 och D.4 delegeras möjligheten 

att säga upp och avskeda anställda under vissa förutsättningar.  

 

D.1 föreslås ändras så att möjligheten att anställa och besluta om 

tjänstledighet delegeras till samma delegater som i fråga om 

tjänstledighet. 

 

Möjligheten att ”entlediga” har uppfattats som synonymt med att 

avskeda eller säga upp och har därför tagits bort i förslaget, eftersom 

detta delegeras i D.3 och D.4. I punkten D.4 har rätten att 

vidaredelegera utan begränsning tagits bort. 

 

Mark- och fastighetsärenden: 

Mindre ändringar har gjorts under avsnitt E i delegationsordningen, 

vilka framgår av i bilaga 1. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-08-17 § 185. 

Arbetsutskottet gör ytterligare förändringar, enligt följande. 

 

Beslut om anställningar enligt D.1.b.2 (förvaltningschefer, 

ekonomichef och kansli/HR-chef) ska delegeras till kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

 

Beslut om uppsägning och avsked av förvaltningschef, ska delegeras 

till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 

Under ekonomiavsnittet ska delegation för att omsätta lån lämnas till 

kommundirektören, med rätt för kommundirektören att vidaredelegera. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-17 - KSAU § 185 

Kommunstyrelsens delegationsordning - förslag efter behandling i 

KSAU 2022-08-17.pdf 

Tjänsteskrivelse om revideringar i kommunstyrelsens 

delegationsordning.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Berörda delegater i kommunledningsförvaltningen (för information) 

Handläggare (för information) 

Slutversion med beslutade ändringar. Utläggning på hemsidan.
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KS § 151   KLK.2022.69  00  
 

Motion om införande av system för måltidsvän (M)  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

besvara motionen i enlighet med socialnämndens yttrande. 

 

 

Sammanfattning 

Theresa Rosbäck (M) har lämnat följande motion: 

"För några år sedan lade jag en motion om att utreda möjligheten att 

införa en sk. måltidsvän. Den senior som känner sig ensam paras ihop 

med en volontär för att slippa sitta ensam och äta varje dag. Tanken är 

att man ska ha måltidsvännen under en tid och på så sätt komma i 

kontakt med dagverksamhet och restaurang, eller hemma där den äldre 

förhoppningsvis får ett väckt intresse att delta och på detta sätt kunna 

komma ut i ett socialt sammanhang. Klarar den äldre personen inte att 

gå ut så blir måltidsvännen istället sällskap genom att äta hemma hos 

den äldre. 

Kostnaden för måltidsvännerna är låg. Den äldre betalar fortfarande för 

sin egen mat precis som innan och kommunen betalar maten för 

volontären, som ofta själv är pensionär. 

Att satsa på bra mat och goda måltidssituationer så att de äldre får 

matlust och äter är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna man 

kan göra för äldre. Det minskar fall, det minskar ensamhet och det ökar 

tryggheten. Idag med den situation som pandemin skapat är det ännu 

fler äldre som isolerats och sitter ännu ensammare än innan. Något som 

är tärande och ger en ensamhet som är svår att bryta och kan leda till 

större stor psykisk ohälsa. Att alltid äta ensam är också tråkigt och 

gynnar ofta inte aptiten något som också påverkar medicinering och 

mående i stort med dåligt matintag som följd. 

Genom att införa måltidsvän kan vi erbjuda våra äldre något extra för 

att deras mående ska bli bättre - bryta isoleringen för både de som som 

inte kan ta sig någonstans men även för se äldre som pga ålder och 

skörhet inta kan ha dagligt umgänge men ändå är såpass pigga att se 

vill och behöver ha en känsla av sammanhang. 

Jag vill därför att: Att man snarast i Örkelljunga kommun inför 

systemet med sk. måltidsvän som ett led att ge våra äldre en chans att 
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kunna få måltidssällskap, social gemenskap och därigenom förbättrad 

livskvalitet." 

 

Kommunfullmäktige beslutar 2022-03-28 § 22 att överlämna motionen 

till socialnämnden för beredning. 

 

Som en del av socialnämndens beredning har socialförvaltningens 

anhörigkonsulent lämnat ett yttrande. Anhörigkonsulenten skriver: 

"För att konceptet Måltidsvän ska kunna införas i Örkelljunga behöver 

det finnas en volontärverksamhet i kommunen. I dagsläget saknas det 

en sådan sedan våren 2021, med förklaring att det var svårt att engagera 

samhället till att anmäla sitt intresse som volontärer. Om en sådan 

verksamhet startar igen behöver det finnas en volontärsamordnare, en 

verksamhetsplan samt tydlig målsättning för verksamheten. Det 

behöver även genomföras en behovsanalys för att få en uppskattning 

om hur många seniorer som är intresserade av att få sällskap under sin 

måltid. Undertecknad bedömer att det är viktigt att arbeta med 

förebyggande insatser och att konceptet Måltidsvän skulle kunna vara 

ett gott alternativ. Men med tanke på att det saknas en 

volontärverksamhet, samt kunskap kring behovet är konceptet svårt att 

genomföra i dagsläget.” 

 

Socialnämnden behandlar ärendet 2022-06-07 § 89. Socialnämnden 

överlämnar yttrandet från anhörigkonsulenten som socialnämndens 

yttrande i ärendet, samt föreslår att motionen ska anses besvarad. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-08-17 § 188. 

Arbetsutskottets beslutsförslag är att besvara motionen i enlighet med 

socialnämndens yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-17 - KSAU § 188 

Motion Måltidsvän.pdf 

Protokoll 2022-06-07 - SN § 89 

Tjänsteskrivelse med yttrande från anhörigkonsulenten om motionen 

om måltidsvän.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-09-26
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KS § 152   KLK.2021.140  86  
 

Motion från Centerpartiet - Bygg Allaktivitetshus på 
Ejdern  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

avslå motionen. 

 

Martin Gustafsson (C) deltar inte i beslutet. 

 

 

Sammanfattning 

Martin Gustafsson (C) har lämnat in följande motion. 

 

"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! 

 

Detta vore fantastiskt att mötas av när man anländer till Örkelljunga 

centrum! Därmed yrkar Centerpartiet på följande: 
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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." 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-12-15 § 345 att 

bordlägga ärendet fram tills att planprocessen för det aktuella området 

är klar. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-27 § 63 beslutas att 

godkänna upprättat planprogram, illustrationsplan och 

samrådsredogörelse för Origo (Ejdern). 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-08-17 § 194. 

Arbetsutskottets beslutsförslag är att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-17 - KSAU § 194 

Protokoll 2021-12-15 - KSAU § 345 

Bygg allaktivitetshus på Ejdern.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-09-26
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KS § 153   KLK.2022.237     
 

Riktlinjer för sociala medier  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta 

riktlinjer för sociala medier, i enlighet med det reviderade förslaget 

från kommunstyrelsens arbetsutskott per 2022-08-17. 

 

 

Sammanfattning 

2022-05-06 inkommer en skrivelse från brukare på Hälsa med 

hästkraft, där de beskriver sin vilja att få synas med ansikte på de 

konton på facebook och instagram som drivs av Örkelljunga kommun, 

för kommunikation om Hälsa med hästkraft. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar 2022-05-18 § 152 (diarienummer KLK.2022.165) 

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer 

avseende vad som ska visas på de sociala medier som kommunen 

använder. 

 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer. 

Riktlinjerna tydliggör vad som gäller för publicering av personuppgifter 

på de konton i sociala medier som drivs av Örkelljunga kommun, samt 

ansvarsfördelning och övriga juridiska förutsättningar som gäller för 

medarbetare som är aktiva i sociala medier. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-08-17 § 182. 

Arbetsutskottet gör en ändring i punkt 4.3 om möjligheten till undantag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-17 - KSAU § 182 

Riktlinjer för sociala medier - förslag från kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2022-08-17.pdf 

Tjänsteskrivelse om riktlinjer för sociala medier.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-09-26
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KS § 154   KLK.2022.238     
 

Kommunikationsstrategi  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta 

ny kommunikationsstrategi enligt förslaget per 2022-08-03, som 

därmed ersätter kommunikationsstrategin från 2013-10-01. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny 

kommunikationsstrategi, som är tänkt att ersätta nuvarande 

kommunikationsstrategi från 2013-10-01. 

 

Kommunikationsstrategin syftar till att beskriva kommunens 

övergripande regelverk och förhållningssätt i kommunikationsfrågor 

samt de principer som gäller för all kommunikation inom Örkelljunga 

kommun. Strategin är till för att underlätta för alla involverade parter 

(tjänstemannaorganisation och det politiska styret) att bidra till en bra 

kommunikation och en god arbetsmiljö. De ledande funktionerna har 

identifierat ett behov av större tydlighet kring kommunens interna 

kommunikation, för att ge rätt förutsättningar till ansvariga chefer när 

det gäller prioritering, ledning och fördelning av arbetet inom den egna 

verksamheten och budgeten. Det har lett fram till en förnyad 

kommunikationsstrategi som är mer i fas med gällande förutsättningar 

för digital kommunikation. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-17 - KSAU § 183 

Tjänsteskrivelse om kommunikationsstrategi.pdf 

Kommunikationsstrategi (förslag från kommunledningsförvaltningen 

2022-08-03).pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-09-26
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KS § 155   KLK.2022.217  007  
 

KPMG - Granskning av otillåten påverkan  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunlednings-

förvaltningens förslag till yttrande och översända detta till 

revisionen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapporten och 

samtliga yttrandena (när dessa är antagna av respektive berörda 

nämnder), som information till kommunfullmäktige. 

 

 

Sammanfattning 

Revisorerna har genom KPMG granskat det förebyggande arbetet mot 

otillåten påverkan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 

kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har 

säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll 

för att minska riskerna med otillåten påverkan. 

 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, 

socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden inte säkerställt en 

ändamålsenlig styrning och tillräcklig intern kontroll för att minska 

riskerna med otillåten påverkan. Bedömning grundas på att det saknas 

en uttalad ledning och styrning i arbetet kring otillåten påverkan och ett 

strategiskt förebyggande arbete. 

 

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att vidta följande 

åtgärder: 

 

• Tydliggöra hur arbetet med att bedriva ett systematiskt och 

riskbaserat arbete mot otillåten påverkan ska styras och följas 

upp.  

 

• Göra en översyn av policy för mutor och bestickning samt 

riktlinjer och rutiner kopplat till hot och våld för att säkerställa 

att dokumenten är uppdaterade utifrån nuvarande organisation 

och identifierade riskområden.  
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• Medvetandegöra medarbetare och förtroendevalda kring 

innebörden av otillåten påverkan samt hur otillåten påverkan 

kan upptäckas och förebyggas genom att tillhandahålla 

informations- och utbildningsinsatser.  

 

• Säkerställa att rutinen för rapportering av incidenter 

återkommande kommuniceras till medarbetare för att öka 

rapportering och medvetenhet kring rutinen samt säkerställa att 

det sker en systematisk uppföljning på såväl verksamhetsnivå 

som kommunövergripande nivå.  

 

• Genomföra en riskanalys som specifikt inriktar sig på riskerna 

gällande otillåten påverkan. Analysen bör utmynna i en analys 

kring vilka förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att 

upptäcka och förhindra otillåten påverkan.  

 

Revisorerna har begärt yttrande från kommunstyrelsen, socialnämnden 

och samhällsbyggnadsnämnden senast till 2022-09-30. 

 

Förslag till yttrande 

Kommunledningsförvaltningens utredare föreslår i tjänsteskrivelse att 

kommunstyrelsens lämnar följande yttrande till revisorerna. 

 

"Kommunstyrelsen delar revisorernas bild av att arbetet med otillåten 

påverkan behöver aktualiseras och utvecklas. Av denna anledning 

kommer en kommunövergripande kartläggning kring otillåtna 

påverkansförsök genomföras, vilket involverar både förtroendevalda 

och tjänstepersoner. En handlingsplan kopplat till området kommer tas 

fram för att systematiskt och riskbaserat kunna arbeta mot otillåten 

påverkan. I handlingsplanen kommer bland annat en översyn av 

dokument att genomföras samt informations- och utbildningsinsatser 

ingå. Arbetet mot otillåten påverkan förväntas påbörjas senast under 

våren 2023." 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-17 - KSAU § 187 

KPMG - Missiv - Granskning otillåten påverkan.pdf 

KPMG - Slutversion granskning av otillåten påverkan Örkelljunga.pdf 

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens yttrande otillåten påverkan.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Yttrandet till revisionen 

Kommunfullmäktige 2022-10-31
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KS § 156   KLK.2022.208     
 

Tillsynsansvar för tobaksfria nikotinprodukter  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge 

Söderåsens miljöförbund tillsynsansvar enligt den nya lagen om 

tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) i Örkelljunga kommun. 

 

 

Sammanfattning 

Riksdagen har 2022-06-21 antagit lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

Lagen berör försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter. 

 

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar 2022-06-21 § 33 att 

föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att Söderåsens 

Miljöförbund får tillsynsansvar enligt den nya lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter i Bjuvs kommun, Klippans kommun, Svalövs 

kommun, Perstorps kommun och Örkelljunga kommun. 

 

Förändringen påverkar inte medlemsavgiften, enligt tjänsteutlåtandet 

från Söderåsens miljöförbund. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-17 - KSAU § 189 

Protokollsutdrag från Söderåsens Miljöförbund 2022-06-21 § 33 med 

anledning av ny lag för tobaksfria nikotinprodukter.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-09-26
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KS § 157   KLK.2022.209     
 

Taxa för offentlig kontroll, genom efterdebitering, inom 
livsmedelslagstiftningen  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

godkänna Söderåsens miljöförbunds bestämmelser om taxa för 

offentlig kontroll genom efterdebitering inom 

livsmedelslagstiftningen. 

 

 

Sammanfattning 

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar 2022-06-21 § 34 att 

anta förvaltningens förslag till bestämmelser vid efterdebitering av taxa 

för kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 

 

Direktionen beslutar även att föreslå kommunfullmäktige i 

medlemskommunerna att godkänna Söderåsens miljöförbunds 

bestämmelser om taxa för offentlig kontroll genom efterdebitering 

inom livsmedelslagstiftningen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-17 - KSAU § 190 

Protokollsutdrag från Söderåsens Miljöförbund 2022-06-21 § 34 

avseende taxa för offentlig kontroll, efterdebitering 

livsmedelslagstiftning.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-09-26
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KS § 158   KLK.2022.151     
 

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

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

fastställa bestämmelser om ersättning för förtroendevalda samt 

valförrättare under mandatperioden 2023-2026, i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag med tillägg om att det ska 

utgå ersättning för max tio timmars förlorad arbetsinkomst per 

dag oavsett anställningsform. 

 

Arne Silfvergren (S) och Thomas Bjertner (S) reserverar sig till förmån 

för eget yrkande. 

 

 

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. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 2022-06-01 § 126 att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa bestämmelser om ersättning för 

förtroendevalda samt valförrättare under mandatperioden 2023-2026. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 2022-06-27 § 61 att återremittera ärendet, 

med uppdrag till kommunledningsförvaltningen att vidare utreda 

regelverk kring ersättning för förlorad arbetsinkomst. Beslutet fattas 

efter omröstning med 14 röster för återremiss och 21 röster för att 

avgöra ärendet på sammanträdet 2022-06-27. Beslutet om återremiss är 

därmed en så kallad minoritetsåterremiss.  

 

Kommunledningsförvaltningens administratör och kommundirektör har 

2022-08-05 lämnat en tjänsteskrivelse med bilagor, där det görs en 

utredning av regelverket om ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-08-17 § 192. 

Arbetsutskottets beslutsförslag är att fastställa bestämmelser om 
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ersättning för förtroendevalda samt valförrättare under mandatperioden 

2023-2026, i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag. Vid 

arbetsutskottets behandling fanns yrkande från Niclas Bengtsson (SD) 

och Christian Larsson (M) om att det ska utgå ersättning för max tio 

timmars förlorad arbetsinkomst per dag oavsett anställningsform. Med 

tre röster mot två beslutar arbetsutskottet att följa kommunlednings-

förvaltningens förslag, och därmed avslå ändringsyrkandet. 

 

Förslag vid sammanträdet 

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

Anneli Eskilandersson (SD) och Martin Gustafsson (C) yrkar att det ska 

utgå ersättning för max tio timmars förlorad arbetsinkomst per dag 

oavsett anställningsform. I övrigt tillstyrks förslaget från 

kommunledningsförvaltningen. 

 

Arne Silfvergren (S), Thomas Bjertner (S) och Gunnar Edvardsson 

(KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga yrkanden. Dels ett 

yrkande om att tillföra en maxnivå vid ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. Dels ett yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra, och finner att 

kommunstyrelsens beslutar i enlighet med yrkandet om ett tillägg av en 

maxnivå vid ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-17 - KSAU § 192 

Protokoll 2022-06-27 - KF §61 

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

samt valförrättare mandatperioden 2023-2026.pdf 

Underlag - Nu gällande bestämmelser om ersättning för 

förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2019-2022.pdf 

Tjänsteskrivelse om regelverk avseende ersättning för förlorad 

arbetsinkomst.pdf 

Bilaga 1 Utdrag ur kommunallag.docx 

Bilaga 2 Kommentarer till kommunallag.docx 

Bilaga 3 Ekonomisk ersättning förtroendevalda Perstorp 2018 sid 3.pdf 

Bilaga 4 Arvodesreglemente Åstorp 2018 sid 4.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-09-26



 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-07  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 159   PLAN.2009.1     
 

Planprogram för del av Västra Ringarp 8:473 m fl, 
"Hjälmsjöro"  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela projektet "Planprogram för 

Västra Ringarp 8:473 Hjälmsjöro" 200 000 kronor för 

naturvärdesinventering (NVI) och VA-utredning. Anslaget ska 

finansieras via tilläggsbudget 2. 

 

 

Sammanfattning 

Under arbetet med samrådet av planprogrammet har det uppstått behov 

av att utreda och genomföra en naturvärdesinvestering av de arter som 

finns på platsen. För att vara effektiva i processen föreslår 

samhällsbyggnadsförvaltningen att den av NSVA och Söderåsens 

miljöförbund efterfrågade VA-utredningen görs samtidigt med 

naturvärdesinventeringen. Ekonomiska medel om 150 000 kronor för 

naturvärdesinventeringen och 50 000 kronor för VA-utredningen 

behövs. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar ärendet 2022-08-22 § 76. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslå kommunstyrelsen att tilldela 

projektet "Planprogram för Västra Ringarp 8:473 Hjälmsjöro" 200 000 

kronor för naturvärdesinventering (NVI) och VA-utredning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet vid ett extra 

sammanträde 2022-09-07 § 196. Arbetsutskottet föreslår att projektet 

ska tilldelas 200 00 kronor för naturvärdesinventering (NVI) och VA-

utredning. Anslaget ska finansieras via tilläggsbudget 2. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-22 - SBN § 76 

Tjänsteskrivelse Naturvärdesinventering   

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommundirektör (för kännedom/åtgärd inför tilläggsbudget 2) 

Ekonomichef (för kännedom/åtgärd inför tilläggsbudget 2) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (för kännedom/åtgärd)



 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-07  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 160   KLK.2022.176     
 

Redovisning av delegationsbeslut enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Redovisning från mark- och exploateringsingenjör om 

delegationsbeslut under perioden 2022-05-24 - 2022-08-22. 

 

• Beslut 2022-07-01 om upplåtelse för elledningar inom Östra 

Spång 4:9. Total ersättning 2 603 kronor. Diarienummer 

KLK.2022.205. 

 

• Beslut 2022-08-22 om upplåtelse för elledningar inom Sälgen 1. 

Total ersättning 3 044 kronor. Diarienummer KLK.2022.248. 

 

• Beslut 2022-08-22 om upplåtelse för elledningar och nätstation 

inom Örkelljunga 155:2. Total ersättning 8 606 kronor. 

Diarienummer KLK.2022.249. 

 

• Beslut 2022-08-22 om upplåtelse för elledningar inom Västra 

Ringarp 8:473. Total ersättning 6544 kronor. Diarienummer 

KLK.2022.250. 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut under KS (MEX) 220524 - 220822  

___________ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-07  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 161   KLK.2022.22  0  
 

Informationsärenden 2022  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av 

informationsärenden till handlingarna. 

 

 

Ärenden  Diarienummer 

Protokollsutdrag från Svalövs kommun om tillsynsansvar vid 

försäljning/överlåtelse av e-cigaretter och e-vätskor 

KLK.2022.239 

Protokollsutdrag från Svalövs kommun om taxa för offentlig kontroll, 

genom efterdebitering, inom livsmedelslagstiftningen för Söderåsens 

Miljöförbund 

KLK.2022.240 

Tjänsteskrivelse från Söderåsens miljöförbund - Förslag till fast kontakt 

på ledningsnivå hos medlemskommunerna 

KLK.2022.245 

Information från Länsstyrelsen i Skåne om kommunandelar 2023 för 

ensamkommande barn samt om möjlighet att omfördela andelar 

KLK.2022.252 

Örkelljungabostäder-Protokoll 5_20220823.justerat.pdf KLK.2022.150 

Söderåsens Miljöförbund - Protokoll 2022-08-23.pdf KLK.2022.49 

 

___________ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-07  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 162   KLK.2022.169     
 

Övriga frågor  
 

Arne Silfvergren (S) framför att han önskar att kommunstyrelsen får en 

redovisning av ombyggnaden på Södergården. 

 

___________ 
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