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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2022-09-26. 

 

  Omröstningar 

Ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare 
När- 

varo  
§ § § 

  Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Burchardt Sven, SD Nt       

Nilsson Per-Uno, M N       

Jansson Minette, S Nt       

Brorsson Tommy N       

Strömberg Jon, M N       

Gustafsson Martin, C N       

Bjertner Thomas, S N       

Bengtsson Niclas, SD N       

Gustafsson Sven, SD Nt       

Larsson Christian, M N       

Bencsik Niklas, S N       

Engelbrekt Daniel, KD N       

Bengtsson Michael, SD N       

Nennestam Kristofer, M Nt       

Johansson Andreas, C Nt       

Josefsson Matti, SD N       

Silfvergren Arne, S N       

Nilsson Henrik, M N       

Bengtsson May, SD N       

Håkansson Tommy, S N       

Edvardsson Gunnar, KD N       

Anderberg Lennart, SD N       

Rosbäck Theresa, M N       

Kronnäs Veronika, MP N       

Rosenqvist Tommy, SD N       

Svensson Ingmar, S N       

Rosenlöf Therese, C F       

Björk Lisa, SD F       

Linderos Henrik, M N       

Unosson Christer, KD N       

Stebner Tyrone, S N       

Haydari Emily, SD N       

Jacobsson Kenneth, M Nt       

Svensson Stefan, SD N       

Helgesson Tommy, S Nt       

Hammar Henrik, M N       

Håkansson Magnus, KD N       

 

N = ordinarie ledamot        Nt = tjänstgörande ersättare      F = frånvarande och ersättare saknas 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §69   KLK.2022.271     
 

Utdelning av 2022 års miljö- och byggnadspris  
 

Örkelljunga kommun delar ut ett pris för en värdefull insats inom 

gestaltning av byggnader och livsmiljöer, vård av kulturhistoriskt 

värdefulla miljöer eller innovativa miljölösningar. 

 

2022 års pris går till pensionatet Villa Sagan på Västra Ringarp 8:496.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Martin Gustafsson (C) 

överlämnar priset till företrädare för pensionatet. 

 
Motiveringen är att Villa Sagan "restaurerats på ett professionellt sätt 

med skickliga hantverkare och kunniga byggnadsvårdare och rustats 

upp till sin forna glans utan förvanskning. Renoveringen har på 

fastighetsägarens initiativ även involverat antikvarie. De ursprungliga 

kvaliteterna har förstärkts och en omistlig byggnad har räddats för 

eftervärlden".  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §70   KLK.2022.208     
 

Tillsynsansvar för tobaksfria nikotinprodukter  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-09-07 § 156. 

Kommunstyrelsen föreslår att Söderåsens miljöförbund ges 

tillsynsansvar enligt den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter 

(2022:1257) i Örkelljunga kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-09-07 - KS § 156 

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

anledning av ny lag för tobaksfria nikotinprodukter.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Söderåsens miljöförbund (för åtgärd)
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §71   KLK.2022.209     
 

Taxa för offentlig kontroll, genom efterdebitering, inom 
livsmedelslagstiftningen  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-09-07 § 157. 

Kommunstyrelsen föreslår att Söderåsens miljöförbunds bestämmelser 

om taxa för offentlig kontroll genom efterdebitering inom 

livsmedelslagstiftningen ska godkännas. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Arne Silfvergren (S) och Niclas Bengtsson (SD) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-09-07 - KS § 157 

Protokollsutdrag från Söderåsens Miljöförbund 2022-06-21 § 34 

avseende taxa för offentlig kontroll, efterdebitering 

livsmedelslagstiftning.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Söderåsens miljöförbund (för åtgärd)
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §72   KLK.2022.237     
 

Riktlinjer för sociala medier  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 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 möjlighet till undantag. 

 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-09-07 § 153. Kommun-

styrelsen föreslår att riktlinjerna antas, i enlighet med det reviderade 

förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott per 2022-08-17.  

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-09-07 - KS § 153 

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  

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
Expedieras till: 

Kommunikatör (för åtgärd, inklusive intranätet) 

Kansli- och HR-chef (för åtgärd) 

Kommundirektör (för åtgärd) 

Förvaltningscheferna (för åtgärd)
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §73   KLK.2022.238     
 

Kommunikationsstrategi  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 

 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-09-07 § 154. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunikationsstrategin antas enligt 

förslaget per 2022-08-03, som därmed ersätter kommunikations-

strategin från 2013-10-01.  

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-09-07 - KS § 154 

Tjänsteskrivelse om kommunikationsstrategi.pdf 

Kommunikationsstrategi (förslag från kommunledningsförvaltningen 

2022-08-03).pdf  

____________ 
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Expedieras till: 

Kommunikatör (för åtgärd, inklusive intranätet) 

Kansli- och HR-chef (för åtgärd) 

Kommundirektör (för åtgärd) 

Förvaltningscheferna (för åtgärd) 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §74   KLK.2021.140  86  
 

Motion från Centerpartiet - Bygg Allaktivitetshus på 
Ejdern  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Martin Gustafsson (C) och Andreas Johansson (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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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

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). 

 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-09-07 § 152. Kommun-

styrelsen föreslår att motionen ska avslås. Martin Gustafsson (C) deltar 

inte i kommunstyrelsens beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-09-07 - KS § 152 

Protokoll 2022-08-17 - KSAU § 194 

Protokoll 2021-12-15 - KSAU § 345 

Bygg allaktivitetshus på Ejdern.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Motionären (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §75   KLK.2022.69  00  
 

Motion om införande av system för måltidsvän (M)  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 

socialnämnden, med uppdrag att redovisa en helhetsbild avseende 

möjligheter och konsekvenser av ett system med måltidsvän. Det 

ska ingå ekonomiska aspekter och en beskrivning av möjligheterna 

att bedriva volontärverksamhet. 

 

Kenneth Jacobsson (M) avstår från att delta i beslutet. 

 

 

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 inte 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

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 

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. 

 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-09-07 § 151. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska besvaras i enlighet med 

socialnämndens yttrande. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Theresa Rosbäck (M), med instämmande av Minette Jansson (S) och 

Thomas Bjertner (S), yrkar bifall till motionen. 

 

Christer Unosson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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  Utdragsbestyrkande 

 

Martin Gustafsson (C) yrkar att ärendet återremitteras till 

socialnämnden, med uppdrag att redovisa en helhetsbild avseende 

möjligheter och konsekvenser av ett system med måltidsvän. Det ska 

ingå ekonomiska aspekter och beskrivning av möjligheterna att bedriva 

volontärverksamhet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet vid 

dagens sammanträde. Ordförande finner att kommunfullmäktige 

beslutar att återremittera ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-09-07 - KS § 151 

Motion Måltidsvän.pdf 

Protokoll 2022-06-07 - SN § 89 

Tjänsteskrivelse med yttrande från anhörigkonsulenten om motionen 

om måltidsvän.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialnämnden (för åtgärd)



 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-26  
Kommunfullmäktige 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §76   KLK.2022.231     
 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 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.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 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.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 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. 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-26  
Kommunfullmäktige 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

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. 

 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-09-07 § 147. 

Kommunstyrelsens förslag innebär att de föreslagna förändringarna och 

de nya dokumenten ska godkännas. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-09-07 - KS § 147 

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: 

Kommunassurans Försäkring AB (för kännedom) 

Kommunens ägarombud och ersättare (för åtgärd) 

Ekonomichef (för kännedom)
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Kommunfullmäktige 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §77   KLK.2022.151     
 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 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 

dygn oavsett anställningsform. 

 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare från Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet, till förmån för yrkandet från 

Arne Silfvergren (S). 

 

 

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. 
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Kommunfullmäktige 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

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

Arbetsutskottets beslutsförslag är att fastställa bestämmelser om 

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. 

 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-09-07 § 158. 

Kommunstyrelsens majoritet föreslår att bestämmelserna ska 

fastställas, i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag med 

tillägg om att det ska utgå ersättning för max tio timmars förlorad 

arbetsinkomst per dag oavsett anställningsform. Vid kommunstyrelsens 

behandling fanns yrkande från Arne Silfvergren (S), Thomas Bjertner 

(S) och Gunnar Edvardsson (KD) om bifall till arbetsutskottets förslag, 

det vill säga utan tillägget. Arne Silfvergren (S) och Thomas Bjertner 

(S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Korrigering av formulering vid sammanträdet 

Efter frågeställning från Henrik Nilsson (M), bestämmer 

kommunfullmäktige att det i tillägget om max tio timmars förlorad 

arbetsinkomst ska stå "per dygn" i stället för "per dag". Nedan och i 

beslutet ovan anges därmed "per dygn" i texten. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Niclas Bengtsson (SD), med instämmande av Christer Unosson (KD), 

Christian Larsson (M) och Martin Gustafsson (C), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Arne Silfvergren (S), med instämmande av Thomas Bjertner (S), yrkar 

bifall till kommunledningsförvaltningens förslag och avslag till 

tillägget om max tio timmars ersättning per dygn. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga förslag, och ställer 

dessa mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-09-07 - KS § 158 

Protokoll 2022-08-17 - KSAU § 192 

Protokoll 2022-06-27 - KF §61 
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  Utdragsbestyrkande 

 

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 3 Ekonomisk ersättning förtroendevalda Perstorp 2018 sid 3.pdf 

Bilaga 2 Kommentarer till kommunallag.docx 

Bilaga 4 Arvodesreglemente Åstorp 2018 sid 4.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Nämndssekreterare (för åtgärd - tillämpning från och med 2023-01-01, 

samt kommande spridning till respektive förtroendevalda för 

mandatperioden 2023-2026) 

Lönehandläggare Serkon (för åtgärd - tillämpning från och med 2023-

01-01) 

Valnämnden (för åtgärd - tillämpning från och med 2023-01-01) 

Kommunikationsansvarig (för åtgärd avseende utläggning på 

kommunens hemsida) 
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Kommunfullmäktige 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §78   KLK.2022.73  107  
 

Ägardirektiv Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2022  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat ägardirektiv för 

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB. 

 

 

Sammanfattning 

Det finns förslag till reviderat ägardirektiv för Örkelljunga 

Fjärrvärmeverk AB, som arbetats fram av ekonomichefen. 

 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-09-07 § 145. Efter ett 

förtydligande i förslaget, föreslår kommunstyrelsen att det reviderade 

ägardirektivet för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB ska antas. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-09-07 - KS § 145 

Förslag till Ägardirektiv Örkelljunga Fjärrvärmeverk 2022 - förslag 

från kommunstyrelsen 2022-09-07.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB - verkställande direktören och 

styrelsen (för åtgärd)  

Kommunikationsansvarig (för åtgärd avseende utläggning på 

kommunens hemsida)  

Ekonomichef (för kännedom) 
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Kommunfullmäktige 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §79   KLK.2022.247     
 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 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, som framgår i 

arbetsutskottets protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar 

beslutsförslag om att riva upp vinstdispositionen i årsbokslut 2021 och 

avsätta 21 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven (RUR). 

 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-09-07 § 146, och lämnar 

beslutsförslag att riva upp vinstdispositionen i årsbokslut 2021 och 

avsätta 21 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven (RUR). 

 

Förslag vid sammanträdet 

Gunnar Edvardsson (KD) och Martin Gustafsson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-09-07 - KS § 146 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17, med 

beslut om att initiera ärendet.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Ekonomichef (för åtgärd) 

Kommundirektör (för åtgärd)
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Kommunfullmäktige 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §80   KLK.2022.206     
 

Val till uppdrag som ordförande i revisionen  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige utser Ricky Gunnarsson (SD) till ordförande i 

revisionen. 

 

 

Sammanfattning 

Håkan Wallin (SD) har avsagt sig uppdraget som ordförande i 

revisionen. Kommunfullmäktige beslutar 2022-08-29 § 67 att godkänna 

avsägelsen, men avvaktar med att göra fyllnadsval till kommande 

sammanträde. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Tommy Rosenqvist (SD) yrkar att: 

 

Ricky Gunnarsson (SD) 

Kungsvägen 23 

286 73 Skånes Fagerhult, 

 

väljs till ny ordförande i revisionen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag, och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-29 - KF §67  

____________ 
 
Expedieras till: 

Den valde 

Revisionen/KPMG 

Troman 

Lönespecialister (via Serkon)
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Kommunfullmäktige 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §81   KLK.2022.276     
 

Tack från ordförande  
 

Detta är sista sammanträdet med denna fullmäktigeförsamling. Vid 

nästa sammanträde har det nyvalda kommunfullmäktige tillträtt.  

 

Kommunfullmäktiges ordförande Magnus Håkansson (KD) framför ett 

tack till alla ledamöter och ersättare för den gångna mandatperioden. 

Ett särskilt tack riktas till de som inte kommer att fortsätta i 

kommunfullmäktige. 

 

____________ 
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