
 

 
Sammanträdesprotokoll 2022-05-11  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 

 

Tid och plats 2022-05-11 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00 

Beslutande  

 Christian Larsson (M) - ordförande 
Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande 
Niclas Bengtsson (SD) - andre vice ordförande 
Tommy Brorsson - ledamot 
Arne Silfvergren (S) - ledamot 
 

Övriga deltagande Ardiana Demjaha, tillförordnad kommunchef 
Anders Svensson, nämndssekreterare (sekreterare på sammanträdet) 

Justering 
 

Justerare Arne Silfvergen (S) 
 

 
Dag och tid  

 
Digital signering 2022-05-16 klockan 10.00 

Justerade paragrafer §§ 127 - 140  

Underskrifter 
 

 

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

Justerare  
................................................................. 
Arne Silfvergren 

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-05-11  

Datum för anslag 2022-05-16 
 

Datum för nedtagande  2022-06-08 
 

Förvaringsplats för  
protokoll 

 
Kommunkansliet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2022-05-11  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 

 

 

Innehållsförteckning 

KSAU § 127 Information från NÅRAB 3 

KSAU § 128 Årsredovisning 2021 AV Media Skåne 4 

KSAU § 129 Behov av godkännande från fastighetsägare för flytbrygga vid 

Hjälmsjö 

5 

KSAU § 130 Översyn av bestämmelser om ersättning för förtroendevalda 

samt valförrättare inför mandatperioden 2023-2026 

6 - 7 

KSAU § 131 Motion från Christer Unosson, KD - Utöka barnomsorgen i  

Örkelljunga med familjedaghem (Pedagogisk omsorg) 

8 - 9 

KSAU § 132 Medel till biblioteksbil - tilläggsbudget 1 2022 10 

KSAU § 133 Information från kommunchefen  11 

KSAU § 134 Bjuvs kommuns förtida utträde ur Söderåsens miljöförbund  12 

KSAU § 135 Trygghetsmätning 2021 Örkelljunga kommun 13 - 14 

KSAU § 136 Tillfällig förstärkning av statligt stöd år 2022 avseende den så 

kallade skolmiljarden samt uppföljning av bidraget år 2021 

15 - 16 

KSAU § 137 Kul i dalen 2022 17 

KSAU § 138 VA - Landsbygdsprojekten Björkliden samt Öster om 

Hjälmsjön. 

18 

KSAU § 139 Aktualisering av ägardirektiv Örkelljungabostäder AB 2022 19 - 20 

KSAU § 140 Övriga frågor 21 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-11  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 127   KLK.2022.163     
 

Information från NÅRAB  
 
 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott deltar i digitalt informationsmöte med 

Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag (NÅRAB) avseende nya 

styrdokument.  

 

NÅRAB kommer att överlämna de slutliga förslagen till 

ägarkommunerna under juni månad, för vidare behandling i respektive 

kommun. 

 

____________ 
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KSAU § 128   KLK.2022.147  107  
 

Årsredovisning 2021 AV Media Skåne  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen 2021 för AV Media Skåne.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

styrelsen ansvarsfrihet gällande verksamhetsåret 2021. 

 

 

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_2022-03-07.pdf 

Hemställan om ansvarsfrihet_2021.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-06-01
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KSAU § 129   KLK.2022.153     
 

Behov av godkännande från fastighetsägare för 
flytbrygga vid Hjälmsjö  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att 

arrendatorn får lägga en flytbrygga vid existerande 

betongfundament vid Hjälmsjö strand. Beslutet fattas inför 

arrendatorns kommande ansökan avseende strandskyddet. 

 

 

Sammanfattning 

Arrendator ansöker hos kommunen om fastighetsägarens godkännande 

för att få anlägga en flytbrygga vid existerande betongfundament vid 

strandlinjen nedanför bangolfområdet. Detta krävs för att kunna gå 

vidare i process kring strandskyddet. Arrendatorn har försäkrat att de 

står för alla kostnader, att flytbryggan blir tillgänglig för allmänheten 

och att bryggan uppfyller säkerhetskrav. 

 

I tjänsteskrivelse 2022-04-22 redovisar kultur- och fritidschefen att 

åtgärden inte strider mot nuvarande eller planerad detaljplan. Kultur- 

och fritidschefen föreslår att godkännande lämnas till att arrendatorn får 

lägga flytbrygga vid existerande betongfundament vid Hjälmsjö strand 

för arrendatorns vidare begäran avseende strandskyddet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om godkännande från fastighetsägare för flytbrygga 

vid Hjälmsjö  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kultur- och fritidschefen (för åtgärd)
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KSAU § 130   KLK.2022.151     
 

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

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt 

tillförordnade kommunchefen att till arbetsutskottets 

sammanträde 2022-05-18 presentera ett förslag till reviderade 

bestämmelser, där nedan tillstyrkta yrkanden är inarbetade. 

 

 

Sammanfattning 

Under 2021 gavs kommunledningsförvaltningen i uppdrag av 

kommunstyrelsens ordförande att utarbeta förslag till Bestämmelser om 

ersättning för förtroendevald i Örkelljunga kommun 2023-2026 (nedan 

angiven som ”bestämmelserna 2023-2026”). 

 

Med utgångspunkt i bestämmelserna 2019-2022 har ett antal frågor 

formulerats för att ge politisk styrning i utformningen av 

bestämmelserna 2023-2023.  

 

Följande frågor är formulerade utifrån huruvida bestämmelserna 2019-

2022 bör justeras eller ej. 

1. Är storleken på årsarvoden i behov av justering och om så är 

fallet, hur? 

2. Är sammanträdesarvodet (inklusive sammanträde i fullmäktige) 

i behov av justering och om så är fallet, hur? 

3. Vid förrättningar, som bestämmelserna 2023-2026 medger 

ersättning, skall då arvode utgå utöver ersättning för förlorad 

arbetsinkomst?  

4. Skall det finnas ett tak för ersättning av förlorad arbetsinkomst, 

exempelvis antal timmar per dygn? 

5. Vid vilken tidpunkt skall årsarvodet för valnämndens 

ordförande börja respektive sluta? 

6. Skall ej tjänstgörande ersättare ha rätt till kilometerersättning? 

 

Arbetsutskottets behandling och förslag vid sammanträdet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar de utsända frågorna och 

övriga frågor releterade till de nuvarande bestämmelserna. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-11  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Följande förslag, relaterat till respektive punkt ovan, lämnas under 

arbetsutskottets behandling: 

1. Christian Larsson (M) yrkar att det ska förtydligas vad som 

ingår årsarvodena. 

2. Niclas Bengtsson (SD) och Christian Larsson (M) yrkar att 

årsarvodet ska höjas. 

3. - 

4. Niclas Bengtsson (SD) och Christian Larsson (M) yrkar att det 

ska införas ett tak på tio timmar. 

5. Christian Larsson (M) yrkar att översyn ska göras om vad som 

är en lämplig tidpunkt. 

6. Niclas Bengtsson (SD), Christian Larsson (M) och Tommy 

Brorsson yrkar att tjänstgörande ersättare ska ha rätt till 

kilometerersättning. 

 

Övrigt:  

• Arbetsutskottet anser att det ska göras en tydligare definition av 

skillnaden mellan kallelse och inbjudan, samt vad skillnaden 

innebär för om arvode och ersättningar utgår eller inte. 

• Arbetsutskottet vill att ett förslag till reviderat ägardirektiv tas 

fram till arbetsutskottets sammanträde 2022-05-18. 

 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp de framlagda yrkandena till behandling. Ordförande 

finner att arbetsutskottet beslutar att tillstyrka samtliga yrkanden, vilket 

innebär att de ska arbetas in i det reviderade förslaget till nya 

bestämmelser. 

 

Vidare finner ordförande att arbetsutskottet uppdrar till tillförordnade 

kommunchefen att presentera ett förslag till reviderade bestämmelser 

till arbetsutskottets sammanträde 2022-05-18. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om översyn av bestämmelser om ersättning för 

förtroendevalda samt valförrättare inför mandatperioden 2023-2026.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-18
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KSAU § 131   KLK.2020.488  00  
 

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

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Tommy Brorsson avstår att delta i beslutet. 

 

Gunnar Edvardsson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om 

att föreslå att motionen ska bifallas. 

 

 

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." 
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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. 

 

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. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Niclas Bengtsson (SD) och Gunnar Edvardsson (KD) yrkar bifall till 

utbildningsnämndens förslag till beslut, det vill säga att förslaget ska 

vara att bifalla motionen. 

 

Christian Larsson (M) och Arne Silfvergren (S) yrkar att arbetsutskottet 

ska föreslår att motionen ska avslås. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga yrkanden, och 

ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att arbetsutskottet 

beslutar att föreslå att motionen ska avslås. 

 

Beslutsunderlag 

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: 

Kommunstyrelsen 2022-06-01
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KSAU § 132   KLK.2022.34  041  
 

Medel till biblioteksbil i tilläggsbudget 1 2022, samt 
fråga om biblioteksverksamheten i Skånes Fagerhult  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

från kultur- och fritidsnämnden om biblioteksverksamheten i 

Skånes Fagerhult till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-02-09 § 24 att uppdra åt 

kultur- och fritidsförvaltningen att se över hur biblioteksverksamheten i 

Skånes Fagerhult kan utvecklas. Uppdraget lämnas i samband med att 

ärendet om medel till biblioteksbil behandlas. 

 

Kultur- och fritidschefen och bibliotekschefen har lämnat en 

tjänsteskrivelse med anledning av utredningsuppdraget. Biblioteksbilen 

ses av förvaltningen som en verksamhet som ger bättre nyttjande av 

tilldelade resurser än filialverksamhet i lokal och därmed föreslås att 

biblioteksbilens turer ökas och filialbiblioteket i Skånes Fagerhult, 

placerad i skolan, övergår helt till skolbiblioteksverksamhet.  

 

Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet 2022-04-04 § 23. 

Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-04 - KFN §23 

Tjänsteskrivelse - Biblioteksverksamhet Skånes Fagerhult.pdf 

Protokoll 2022-02-09 - KSAU § 24  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kultur- och fritidschefen (för kännedom)
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KSAU § 133   KLK.2022.12  0  
 

Information från kommunchefen  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Tillförordnade kommunchefen lämnar information. Informationen 

behandlar i huvudsak följande ämnen: 

• Arbetsmiljö och medarbetarundersökning 

• Inventeringar 

• Möte om Skåneporten 

• Lokalförsörjningsplan 

• Lägesrapport om rivning av Engens lokaler 

• Invigning av Kungsskolan 

 

____________ 
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KSAU § 134   KLK.2021.370  04  
 

Bjuvs kommuns förtida utträde ur Söderåsens 
miljöförbund  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun har 2020-06-10 beslutat att begära utträde ur 

Söderåsens Miljöförbund. Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun beslutar 

2022-03-16 § 37 att föreslå kommunfullmäktige att tidigare beslut om 

utträde bekräftas och att Bjuvs kommun lämnar per 2022-12-31. 

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun beslutar 2022-03-28 att 

minoritetsåterremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen i Svalövs kommun har 2022-04-11 § 104 beslutat att 

notera information i ärendet. Det beslutas vidare att de har förståelse för 

att förbundet nu behöver rekrytera personal för att kunna genomföra sitt 

uppdrag enligt lagstiftning och styrdokument. Kommunstyrelsen 

beslutar även att deras uppfattning är att utträde kan ske enligt 

förbundsordningens § 13, det vill säga två kalenderår efter ett beslut i 

den utträdande kommunens fullmäktige senast den 30 juni. 

 

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun har 2022-04-25 § 50 beslutat att 

kommunstyrelsens beslut om utträde i juni 2020 bekräftas och att Bjuvs 

kommun lämnar Söderåsens Miljöförbund per 2022-12-31. Beslutet 

fattas med omröstningsresultatet 14-13. Företrädare för 

socialdemokraterna och vänsterpartiet har reserverat sig mot beslutet. 

 

Information på sammanträdet 

Christian Larsson (M) lämnar en lägesrapport om de senaste 

händelserna kring Bjuvs kommuns utträde. 

 

Beslutsunderlag 

Svalöv Protokoll - Kommunstyrelsen 2022-04-11.pdf 

Bjuvs kommun ang utträde ur SMFO Beslut 2022-04-25 § 50.pdf 

Bjuvs kommun ang utträde ur SMFO - KF 220425 

voteringsdetaljer.pdf 
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KSAU § 135   KLK.2021.371  704  
 

Trygghetsmätning 2021 Örkelljunga kommun  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-12-08 § 332 bland annat 

att uppdra åt ungdomsrådet att ta ställning till de problem som framgår i 

trygghetsmätningen, särskilt frågan om att unga kvinnor upplever ett 

problem med att de antastas, och återkoppla till kommunstyrelsen med 

sina tankar.  

 

Ungdomsrådet inkommer med synpunkter.   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-02-16 § 35 att uppdra åt 

utbildningsnämnden att redogöra för vilka åtgärder som gjorts gällande 

den avsaknad av band mellan elever och skolpersonal som 

framkommer i Skolinspektionens rapport, ungdomsenkäten LUPP samt 

i ungdomsrådets synpunkter. Återkoppling ska ske till 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Utbildningschefen lämnar en tjänsteskrivelse 2022-03-10 med en 

redovisning med utgångspunkt från uppdraget från kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Utbildningsnämnden behandlar ärendet 2022-04-07 § 29. 

Nämnden beslutar att godkänna utbildningsförvaltningens skrivelse 

som besvarande av frågan från kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-07 - UN § 29 

Protokoll 2022-02-16 - KSAU § 35 

Resultatbild - Örkelljunga.pdf 

Ungdomsrådets synpunkter trygghetsmätningen .pdf 

Resultatbild - Örkelljunga.pdf 

Ungdomsrådets synpunkter trygghetsmätningen .pdf 

Tjänsteskrivelse åtgärder trygghet 

Bilaga - Aktivitetsplan Barn och ungas uppväxtvillkor 

utbildningsförvaltningen 2022  
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____________ 
 
Expedieras till: 

Utbildningsförvaltningen (för kännedom)
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KSAU § 136   UBF.2022.29  600  
 

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

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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 2022-04-07 - UN § 28 

Tjänsteskrivelse tilläggsbudget 2022 skolmiljarden till UN  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-06-01



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-11  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 137   KLK.2022.157  869  
 

Kul i dalen 2022  
 

 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bjuda in Örkelljunga 

IF till kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti, för att rapportera 

om 2022 års Kul i dalen och för att föra dialog om verksamheten 

framöver. 

 

 

Sammanfattning 

Örkelljunga IF ansöker om utökat finansiellt stöd från kommunen för 

deras engagemang i Kultur i Dalen. Som motiv till ansökan anges att 

kostnader för gage till artister har skjutit i höjden och att det inte går att 

finansiera utan utökat kommunalt stöd. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Christian Larsson (M) informerar om det aktuella läget för Örkelljunga 

IF avseende Kul i dalen 2022 och framöver. Nuvarande avtal mellan 

kommunen och föreningen gäller till och med 2022-12-31. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar de aktuella 

omständigheterna. Diskussionen utmynnar i att Örkelljunga IF ska 

bjudas in till arbetsutskottet i augusti för att rapportera om 2022 års Kul 

i dalen och för att föra dialog om verksamheten framöver. 

 

Beslutsunderlag 

Förfrågan från Örkelljunga IF om utökat stöd för Kul i Dalen.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17 

Inbjudan till Örkelljunga IF inför 2022-08-17



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-11  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 138   SBN.2020.14  34  
 

VA - Landsbygdsprojekten Björkliden samt Öster om 
Hjälmsjön  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

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 2022-04-25 - SBNAU § 55 

VA på landsbygd beslut om paus  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-06-01



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-11  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 139   KLK.2022.72  107  
 

Ägardirektiv Örkelljungabostäder AB 2022  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt 

tillförordnade kommunchefen att till arbetsutskottets 

sammanträde 2022-05-18 presentera ett förslag till reviderat 

ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB, där nedan tillstyrkta 

yrkanden är inarbetade. 

 

 

Sammanfattning 

Ägardirektivet för Örkelljungabostäder AB ska revideras. Ärendet 

behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott för diskussion om 

framtida prioriteringar och inriktning för bolaget. 

 

Arbetsutskottets behandling och förslag vid sammanträdet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar inriktningen för 

Örkelljungabostäder AB. I diskussionen lyfts olika frågeställningar och 

olika ståndpunkter framförs. 

 

Följande förslag lämnas vid sammanträdet.  

 

• Christian Larsson (M) yrkar att bolaget ska fokusera på platser 

där den privata marknaden inte bygger bostäder, vilket innebär 

fokus på landsbygd och byar. 

 

• Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att bolaget ska sträva efter att 

visa vägen och öppna möjligheter för den privata marknaden att 

satsa i områden där den privata marknaden annars inte satsar. 

 

• Niclas Bengtsson (SD) yrkar att skrivningen i nuvarande 

ägardirektiv (punkt fyra) om att investeringsbeslut överstigande 

två miljoner kronor ska underställas kommunfullmäktige, ska 

ändras till "2,5 miljoner inklusive moms". 

 

Arbetsutskottet vill att ett förslag till reviderat ägardirektiv tas fram till 

arbetsutskottets sammanträde 2022-05-18. 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-11  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp de framlagda yrkandena till behandling. Ordförande 

finner att arbetsutskottet beslutar att tillstyrka samtliga yrkanden, vilket 

innebär att de ska arbetas in i det reviderade förslaget till nytt 

ägardirektiv. 

 

Vidare finner ordförande att arbetsutskottet uppdrar till tillförordnade 

kommunchefen att presentera ett förslag till reviderat ägardirektiv till 

arbetsutskottets sammanträde 2022-05-18. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-18 

 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-11  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 140   KLK.2022.169     
 

Övriga frågor  
 

Niclas Bengtsson (SD) berättar att han kontaktats av personer som 

beskriver att det är problem med döda träd vid en utpekad plats. Niclas 

Bengtsson (SD) frågar om vilken instans som bör hantera detta. 

 

Den allmänna meningen i arbetsutskottet är att frågan ska tas upp med 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
___________ 
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