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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2022-06-27 

 
  Omröstningar 

Ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare 
När- 
varo  

§ 58 § 61 § 

  Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Eskilandersson Mikael, SD N X  X    

Nilsson Per-Uno, M N  X X    

Jansson Minette, S Nt  X  X   

Brorsson Tommy,  N X   X   

Jacobsson Kenneth, M Nt  X X    

Johansson Andreas, C Nt X  X    

Bjertner Thomas, S N  X  X   

Bengtsson Niclas, SD N X  X    

Eskilandersson Anneli, SD N X  X    

Larsson Christian, M N  X X    

Bencsik Niklas S F       

Engelbrekt Daniel, KD N X   X   

Bengtsson Michael, SD N X  X    

Nirvén Mattias, M N  X X    

Nilsson Tomas, C N X  X    

Josefsson Matti, SD N X  X    

Silfvergren Arne, S N  X  X   

Nilsson Henrik, M N  X X    

Bengtsson May, SD N X  X    

Håkansson Tommy, S N  X  X   

Edvardsson Gunnar, KD N X   X   

Anderberg Lennart, SD N X  X    

Nennestam Kristofer, M Nt  X X    

Kronnäs Veronika, MP N  X  X   

Rosenqvist Tommy, SD N X  X    

Svensson Ingemar, S N  X  X   

Rosenlöf Therese, C N X   X   

Gustafsson Sven, SD Nt X  X    

Linderos Henrik, M N  X X    

Unosson Christer, KD N X   X   

Stebner Tyrone, S N  X  X   

Haydari Emily, SD N X  X    

Jönsson Annika, M N  X X    

Svensson Stefan, SD N X  X    

Carlsson Patric, S N  X  X   

Hammar Henrik, M N  X A A   

Håkansson Magnus, KD N X   X   

 
N = ordinarie ledamot        Nt  =  tjänstgörande ersättare      F = frånvarande, ersättare saknas 
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KF §55   KLK.2022.45  719  
 

Unga tjejers ohälsa  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare från Sverigedemokraterna deltar 

inte i beslutet med hänvisning till nedanstående protokollsanteckning. 

 

 

Sammanfattning 

I kommunstyrelsens internbudget för 2022 finns 1 000 000 kronor 

avsatta för att arbeta med unga tjejers ohälsa. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar 2022-05-18 § 147 att godkänna att pengarna 

avsätts till projektet (O)TRÖGA. 

 

På kommunfullmäktiges sammanträdet lämnas information om 

projektets inriktning, upplägg och tidsplan. Projektet har fokus på unga 

flickors otrygghet och utsatthet för sexuellt våld. Syftet är att förbättra 

unga flickors upplevda och faktiska trygghet, vilka har starka 

kopplingar till målgruppens psykiska ohälsa. Projektet innehåller 

moment som nattvandring, utbildningssatsningar samt en 

medborgarbudget riktat till unga flickor och trygghetsskapande 

åtgärder. Det planeras utbildningar för politiker och anställda i 

Örkelljunga kommun om barnrätt, jämställdhet och normer. 

 

För projektet finns det framtaget projektplan, tidplan, aktivitetsplan, 

kommunikationsplan, riskanalys och budgetplan. 

 

Protokollsanteckning från Sverigedemokratiska gruppen 

"Sverigedemokraternas budget innehöll en större satsning på skolan för 

att motverka psykisk ohälsan bland våra elever. Sverigedemokraternas 

satsning bygger på att förstärka elevhälsan och stärka kuratorernas roll i 

skolan, för att på det sättet göra skillnad på riktigt för de elever som 

mår dåligt. 

 

Alliansens budget innehöll en mindre satsning på 1 miljon kronor, som 

nu visar sig vara ett luftslott. Pengarna som var avsatta till ungas ohälsa 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-06-27  
Kommunfullmäktige 

   

Justerandes 
signatur 
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har förbytts till arvoden och mötestid för kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsens ledamöter, vid något som man benämner som 

utbildning. Mycket lite av de avsatta pengarna kommer att faktiskt nå 

fram till de unga och göra skillnad, på riktigt. 

 

Underlaget till satsningen är dessutom undermåligt och tar inte fasta på 

de verkliga problemen, utan utgår från en förfalskning av verkligen där 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen anges som orsak till ökade 

antal våldtäkter i kommunen. Så är självklart inte fallet. Underlaget är 

också ett sammelsurium av orsaker för sexuellt våld som riktas mot 

unga idag och psykisk ohälsa som många unga upplever. Det blandas 

friskt mellan fakta och direkt felaktiga slutsatser baserade på 

undermålig analys av kommunens utveckling under senare år. 

 

Som exempel kan nämnas att ingen analys alls görs, varför de normer 

som vi tidigare haft i Örkelljungas kommunfullmäktige och som då gett 

oss ett genomsnittligt antal våldtäkter på under 1, per år, nu plötsligt 

skulle ge 12 våldtäkter per år i vårt samhälle och kunna åtgärdas med 

en utbildning av politiker. Samtidigt har man helt förbisett den enorma 

press som unga upplever från framförallt sociala medier samt det 

faktum att kommunen haft en mycket stor invandring från länder där 

kvinnosynen är en helt annan än den vi här är vana vid. Delar av 

Örkelljungas befolkning verkar numera ha en kvinnosyn från 

mellanöstern som bygger på att ärbara kvinnor bär slöja och är 

muslimsk troende. Denna krockar givitvis med vår västerländska syn. 

För att åtgärda detta krävs andra åtgärder än att utbilda kommunalrådet 

Christian Larsson i jämställdhet. 

 

Det finns vissa delar i förslaget som vi tror kan ha positiv inverkan, 

som till exempel nattvandring, vilket kan öka tryggheten. Dock tror vi 

att de delar som handlar om att utbilda politiker, hade varit bättre att 

satsa på verkliga åtgärder, som kameraövervakning eller överfallslarm. 

 

Det är dock alliansens sak att genomföra sin budget och vår budget föll 

vid omröstningen i höstas. 

 

Eftersom Sverigedemokraternas budget inte är rådande, vilket vi 

beklagar särskilt då det nu drabbar alla våra yngre, så väljer vi att inte 

delta i beslutet." 

 

Beslutsunderlag 

Projektplan (O)TRÖGA.pdf 

Tidplan.pdf  

____________
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KF §56   KLK.2022.147  107  
 

Årsredovisning 2021 AV Media Skåne  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 

för AV Media Skåne.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 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 2022-06-01 - KS § 112 

Protokoll 2022-03-07 och årsredovisning.pdf 

Hemställan om ansvarsfrihet_2021.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

AV Media Skåne (för kännedom)
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KF §57   KLK.2022.171     
 

Anvisningar för delårsrapport 2022  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 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 2022-06-01 - KS § 113 

Förslag till anvisningar för delårsrapport 2022.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Ekonomichef (för åtgärd) 

Controllers från Serkon (för kännedom/åtgärd)
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KF §58   KLK.2020.488  00  
 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare från Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

 

 

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 
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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. 

 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-06-01 § 116. 

Kommunstyrelsen beslutar med sex röster mot fyra, och en nedlagd, att 

föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Vid 

kommunstyrelsens sammanträde fanns även yrkande om att föreslå att 

motionen ska avslås. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Christer Unosson (KD), Anneli Eskilandersson (SD), Daniel 

Engelbrekt (KD), Tomas Nilsson (C), Gunnar Edvardsson (KD) och 

Mikael Eskilandersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Minette Jansson (S), Arne Silfvergren (S), Christian Larsson (M), 

Thomas Bjertner (S) och Patric Carlsson (S) yrkar att motion ska 

avslås. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga yrkanden, och 

ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för att motionen ska avslås 

 

Omröstningen utfaller med 19 ja-röster och 17 nej-röster, samt en tom 

stol. Hur enskilda ledamöter röstat framgår av redovisningen på sidan 

två i protokollet.  
 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-06-01 - KS § 116 

Protokoll 2022-04-07 - UN § 30 

Motion från Christer Unosson.pdf 
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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: 

Motionsförfattare (för kännedom) 

Utbildningsförvaltningen (för åtgärd)
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KF §59   KLK.2021.171  828  
 

Motion från KD - Erbjud motorintresserade ungdomar 
en plats att träffas  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 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.  
 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-06-01 § 117 att motionen ska anses 

bifallen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens samt 

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

 

Förslag vid sammanträdet 

Gunnar Edvardsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-06-01 - KS § 117 

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: 

Motionsförfattare (för kännedom) 

Kultur- och fritidschef (för kännedom/åtgärd) 

Kommunledningsförvaltningens utredare (för kännedom/åtgärd) 
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KF §60   UBF.2022.29  600  
 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 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 beslutar 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 bland annat 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 

regi till grundskolan årskurs 1-9 

I tjänsteskrivelsen framgår följande avseende uppföljning av 2021 års 

stöd: 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-06-27  
Kommunfullmäktige 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

"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. 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-06-01 § 118. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att det 

statliga stödet för 2022 får användas inom utbildningsnämndens 

verksamhetsområde i enlighet med den fördelning som 

utbildningsnämnden beslutat om 2022-04-07 § 28, samt att 

återrapporteringen för 2021 godkänns. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-06-01 - KS § 118 

Protokoll 2022-04-07 - UN § 28 

Tjänsteskrivelse tilläggsbudget 2022 skolmiljarden till UN  

____________ 
 
Expedieras till: 

Utbildningsnämnden via förvaltningens funktionsbrevlåda (för åtgärd) 

Controller (för åtgärd)



 

Sammanträdesprotokoll 2022-06-27  
Kommunfullmäktige 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §61   KLK.2022.151     
 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet, med 

uppdrag till kommunledningsförvaltningen att vidare utreda 

regelverk kring ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

 

 

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. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Niclas Bengtsson (SD), Mikael Eskilandersson (SD) och Christian 

Larsson (M) yrkar att det ska utgå max tio timmars förlorad 

arbetsinkomst per dag oavsett anställningsform. 

 

Christer Unosson (KD) och Tomas Nilsson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Arne Silfvergren (S) yrkar i första hand återremiss till 

kommunledningsförvaltningen med uppdrag att vidare utreda 

regelverket kring ersättning för förlorad arbetsinkomst. Om 

återremissyrkandet faller, yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet vid 

dagens sammanträde. Ordförande finner att kommunfullmäktige 

beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-06-27  
Kommunfullmäktige 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Omröstning begärs. 

 

Ja-röst för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde 

Nej-röst för att återremittera ärendet 

 

Omröstningen utfaller med 21 ja-röster, 14 nej-röster, en nedlagd röst 

och en tom stol. Kommunfullmäktige återremitterar därmed ärendet i 

enlighet med kommunallagens bestämmelse om minoritetsåterremiss. 

 

Hur enskilda ledamöter röstat framgår av redovisningen på sidan två i 

protokollet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-06-01 - KS § 126 

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 

Underlag - Nu gällande bestämmelser om ersättning för 

förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2019-2022.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunledningsförvaltningen, genom kommundirektör och 

administratör (för åtgärd)



 

Sammanträdesprotokoll 2022-06-27  
Kommunfullmäktige 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §62   KLK.2022.72  107  
 

Ägardirektiv Örkelljungabostäder AB 2022  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat ägardirektiv för 

Örkelljungabostäder AB, med ändring av att meningen 

"Borgensavgiften är fastställd till 0,3 %" tas bort och att texten om 

borgensavgift därmed ska vara "Bolaget ska varje år, per den 

31/12, till kommunen betala en marknadsmässig borgensavgift av 

borgenssumman.". 

 

 

Sammanfattning 

Det finns förslag till reviderat ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB, 

som arbetats fram av dåvarande tillförordnade kommunchefen efter 

dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 2022-06-01 § 125 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta det reviderade ägardirektivet för 

Örkelljungabostäder AB. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Christian Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med 

ändring av att meningen "Borgensavgiften är fastställd till 0,3 %" ska 

tas bort. Yrkandet innebär att texten ska vara "Bolaget ska varje år, per 

den 31/12, till kommunen betala en marknadsmässig borgensavgift av 

borgenssumman.".  

 

Ingemar Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med 

ändring av att ordet "marknadsmässig" tas bort i texten om 

borgensavgift. Yrkandet innebär att texten ska vara "Bolaget ska varje 

år, per den 31/12, till kommunen betala en borgensavgift av 

borgenssumman. Borgensavgiften är fastställd till 0,3 %.". 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två yrkanden som båda innebär att 

kommunstyrelsens förslag antas men med ändring. Eftersom yrkandena 

står i motsats till varandra, ställer ordförande yrkandena mot varandra. 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-06-27  
Kommunfullmäktige 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet från 

Christian Larsson (M). 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-06-01 - KS § 125 

Tjänsteskrivelse om nytt ägardirektiv för Örkelljungabostäder.pdf 

Ägardirektiv Örkelljungabostäder 2022 - förslag från t.f kommunchef 

per 2022-05-16.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Örkelljungabostäder AB - verkställande direktören och styrelsen (för 

åtgärd) 

Kommunikationsansvarig (för åtgärd avseende utläggning på 

kommunens hemsida) 

Ekonomichef (för kännedom) 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-06-27  
Kommunfullmäktige 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §63   PLAN.2020.4     
 

Planprogram för Origo  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 2022-06-01 § 123 att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna det upprättade planprogrammet i 

form av programhandling, illustrationsplan och samrådsredogörelse. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-06-01 - KS § 123 

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: 

Samhällsbyggnadsförvaltningens stadsarkitekt och förvaltningschef 

(för åtgärd)  
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