
 

 
Sammanträdesprotokoll 2013-05-08 

Kommunstyrelsen 

 

Tid och plats 2013-05-08 – Kommunhuset klockan 13.30- 17.00. 

Beslutande  

 Carina Zachau (M) – ordförande, ej § 74 
Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, ordförande, § 74 
Christer Olsson (S) - andre vice ordförande 
Mary-Anne Persson (FP) – tjänstgörande ersättare 
Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot 
Clas Engström (KD) - ledamot 
Thomas Bjertner (S) - ledamot 
Mikael Eskilandersson (SD) - ledamot 
Arne Silfvergren (S) - ledamot 
Rolf Vestman (KD) – tjänstgörande ersättare 
Marianne Sternegård (C) – ledamot 
Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare, § 74 
 

Övriga deltagande Bjarne Daa (S) - ersättare, ej § 74  
Mats Persson (MO) - ersättare  
Kenth Svensson, kommunsekreterare, Cg Nilsson, § 68 
Peter Andreasson, kommunchef  
Stefan Christensson, ekonomichef, § 58-74 

Justering 
 

Justerare Arne Silfvergren  
 

 
Plats och tid  

 
Kommunhuset 2013-05-14, klockan 10.00. 

Justerade paragrafer §§ 54 - 74 

Underskrifter  

Sekreterare  
................................................................. 
Kenth Svensson 

Ordförande  
................................................................. 
Carina Zachau                  Tomas Nilsson, § 74 

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

  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2013-05-08 

Datum för uppsättande 
av anslag 

2013-05-16 
 

Datum för nedtagande av 
anslag 

2013-06-10 
 

Förvaringsplats för  
protokoll 

 
Kommunkansliet 

Underskrift  
................................................................. 
Kenth Svensson 
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KS § 54  KLKP.2013.12  026  
 

Rapport avseende uppföljning av det Systematiska 
Arbetsmiljöarbetet 2012  
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är ett kvalitetssystem där rutiner 

och anvisningar redovisas hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom 

verksamheten. Syftet med SAM är att skapa en god arbetsmiljö genom 

att följa mål, rutiner och anvisningar för arbetsmiljöarbetet. 

 

Rapporten har bidragit till att en handlingsplan för förbättringsarbetet har 

upprättats.  

 

Kommunstyrelsens personalutskott har beslutat föreslå kommunstyrelsen 

godkänna rapporten och att rapporten därefter tillställs 

kommunfullmäktige för information.  

 

Beslutsunderlag 

Rapport avseende uppföljning av det Systematiska Arbetsmiljöarbetet 

2012 2013-03-14 

PU § 11 2013-03-26  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna rapporten samt att överlämna densamma till 

kommunfullmäktige för kännedom.  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige som informationsärende  
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KS § 55  KLK.2012.373  024  
 

Besvarande av motion - Arvode till fullmäktiges 
ledamöter  
 

Ledamöter i Örkelljungas kommunfullmäktige har inget arvode för 

deltagande i kommunfullmäktiges sammanträden. Ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst utgår dock enlig kommunallagen. Örkelljunga har en lång 

tradition i kommunen av att inget arvode ska utgå vid sammanträden i 

kommunfullmäktige. 

 

Gun Kempe (M) har 2012-12-11inlämnat en motion om arvode till 

kommunfullmäktiges ledamöter. Motionen poängterar att flera 

kommuner som tidigare inte har arvoderat sina ledamöter i 

kommunfullmäktige har tagit beslut om att göra så från och med nästa 

mandatperiod.  

 

I motionen föreslås att kommunstyrelsen återkommer med förslag på 

arvode till kommunfullmäktiges ledamöter. 

 

Planerings- och utredningssekreterare Sarah Lundberg har presenterat 

följande beslutsunderlag: 

  

I syfte att ge en uppfattning av hur arvoderingsmodeller kan se ut och vad 

dessa innebär om de omsätts att gälla för Örkelljunga kommun så 

redovisas nedan hur två av Örkelljungas grannkommuner Ängelholm och 

Klippan tillämpar arvodering till kommunfullmäktiges ledamöter. 

 

Ängelholms kommun  

Ängelholms kommun tog 2012-08-15 beslut om att arvodera sina 

ledamöter i kommunfullmäktige enligt modellen: Ersättning timme för 

timme enligt gällande regler för grundarvode och timarvode med 

ersättning endast till ordinarie ledamöter. Ängelholms kommun har 

grundat kostnadsberäkningen på den genomsnittliga tid fullmäktiges 

sammanträden hade under åren 2008-2010.  

Grundarvode 135 kr 

Timarvode 3 x 135 405 kr 

Totalt  540 kr 

Po-pålägg 31,42% 170 kr 

Totalt  710 kr/per ledamot 
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Antal ledamöter: 51 stycken 

Sammanträdesarvode cirka 710 kr/per ledamot 

 

Klippans kommun  

Utifrån Klippans kommuns bestämmelser om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda från 2010-12-21 finns beslutat att: Tjänstegörande 

ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts 

närvarorätt har rätt till ersättning. Kommunfullmäktiges ledamöter har ett 

fast arvode på 368 kr (2013) per sammanträde, 0,65 % av 

inkomstbasbeloppet på 56 000 kr. 

 

Antal ledamöter 41 stycken  

Sammanträdesarvode 368 kr/per ledamot 

  

Örkelljungas kommunfullmäktige  

Mandat 45 stycken  

Genomsnittlig längd fullmäktiges sammanträden 2011-2012 = 3 timmar 

Antal möten per år 11 stycken 

 

Kostnad för Örkelljunga kommun utifrån de olika modellerna  

Klippans modell  

Fast arvode  368 kr (0.65 % av inkomstbasbeloppet 2013) 

Po 31,42%  116 kr 

Totalt  484 kr/ per ledamot 

 

484 kr x 45 x 11 = 239 580 kr/år 

 

Ängelholms modell 

Grundarvode 170 kr (utifrån övriga sammanträdesarvoden 2013 0.15 % 

av inkomstbasbeloppet) 

 

Timarvode 3 x 170 510 kr 

Po-pålägg 31,42% 160 kr 

Totalt  670 kr/ per ledamot 

 

Årskostnaden för fullmäktige blir cirka 670 kr x 45 x 11 = 331 650 kr  

 

I det fall ej tjänstgörande ersättare i fullmäktige ska arvoderas får detta 

läggas till de redovisade beloppen enligt ovan. 
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Tre principiella modeller har utkristalliserats för ersättning eller icke 

ersättning till kommunfullmäktiges ledamöter.  

 

1. Ersättning timme för timme enligt gällande regler för grundarvode och 

 timarvode 

2. Ersättning med ett fast beräknat belopp per sammanträde. 

3. Ingen ersättning 

 

Alternativ 1 ger en ersättning helt efter respektive sammanträdes längd 

medan ersättning enligt alternativ 2 får schablonberäknas. Alternativ 2 

innebär en enklare administrativ hantering. 

 

Beslutsunderlag 

KSAU § 82 2013-04-17  

Anmälan motion - Arvode till fullmäktiges ledamöter 2012-12-11 

Tjänsteskrivelse 2013-03-07 

  

Arbetsutskottets protokollsanteckning 

Arbetsutskottet noterar att kommunens arbete med organisering av 

kommunens politiska organisation, i sedvanlig ordning brukar äga rum 

under hösten, året före valåret. Arbetet startar med en inbjudan till 

samtliga i kommunfullmäktige representerade partier för överläggning. 

Kommande förutsättningslösa arbete med den politiska organisationen, 

reglementen och arvoden avser mandatperioden 2014-2018.  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Thomas Bjertner yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, vilket tillstyrks. 

 

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 

 

att som svar på motionen översända arbetsutskottets 

 protokollsanteckning ovan, samt  

 

att motionen därmed anses besvarad.   

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  
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KS § 56  KLK.2012.350  61  
 

Besvarande av motion - Inför skolk-sms i Örkelljunga  
 

Mikael Eskilandersson SD, och Michael Bengtsson, SD, har kommit in 

med motion, daterad 2012-11-19, enligt följande: 

 

"Örkelljunga är en kommun där föräldrars ansvar för sina barn ofta 

påpekas på olika sätt. Dock är det inte alltid helt lätt för föräldrar att veta 

allt deras barn gör. Ett lätt sätt att informera de föräldrar som så vill, om 

elevers frånvaro från lektioner, är genom en sms-tjänst. Detta är redan 

testat i andra kommuner och har där fungerat väl. Ett skolk-sms kostar  

ca 45-50 öre styck och tjänsten går ut på att läraren sammanställer 

frånvaron efter varje lektion. De föräldrar som anmält sig till tjänsten, får 

sedan ett sms med uppgiften att eleven varit frånvarande. 

 

Då det idag är inskrivet i skollagen att det ska ske en närvarokontroll, 

kan varje skola välja sitt sätt, men just skolk-sms är effektivt ur flera 

perspektiv, inte minst ur ekonomiskt perspektiv. Effektiviteten gör att 

detta både kan stimulera elever att gå till skolan och ökar föräldrarnas 

insikt i sina barns skolgång. Kort och gott minskar skolket samtidigt som 

skolans möjlighet att snabbt föra statistik över närvaron helt plötsligt är 

verklighet utan onödigt nedlagd arbetsbelastning." 

 

Med anledning av ovanstående föreslår motionärerna att 

kommunfullmäktige beslutar att skolk-sms erbjuds alla vårdnadshavare 

till elever i grundskolan. 

 

Beslutsunderlag 

KSAU § 11 2013-01-16  

Motion - Inför skolk-sms i Örkelljunga 2012-11-22 

UN § 30 2013-03-07  

Yttrande över motionen - Inför "Skolk-sms" i Örkelljunga 2013-02-26 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till 

utbildningsnämnden för yttrande senast 2013-03-31. 
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Utbildningsnämnden har beslutat 

 

att        översända förvaltningsstrategens skrivelse till kommun- 

            styrelsen som sitt yttrande över motionen, 

 

att        föreslå att motionen därmed anses besvarad. 

 

Protokollsanteckning 

Utbildningsnämnden har noterat att intentionerna i motionen kommer att 

appliceras i det fortsatta arbetet för att motverka skolk. 

 

Reservation 

Michael Bengtsson (SD) har reserverat sig mot beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Initiativ - Alla elever till skolan och lektionerna 2013-04-24 

Beslut - Un § 29 2013-04-24 

Yttrande - Lars-Ola Olsson 2013-04-24 

KSAU § 83 2013-04-17  

Motion - Inför skolk-sms i Örkelljunga 2012-11-22 

UN § 30 2013-03-07  

 
Vid arbetsutskottets sammanträde utdelas  

 initiativ från Theresa Lindahl om att utbildningsförvaltningen i 

samverkan med socialförvaltningen utarbetar en modell för att få 

bort skolket och få alla elever till skolan och lektionerna,  

 initiativsvar från Lars-Ola Olsson  

 samt utbildningsnämndens bifall till initiativet. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att som svar på motionen översända utbildningsnämndens 

 beslut 2013-03-07, § 30, samt 

 

att  motionen därmed anses besvarad. 
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Kommunstyrelsens behandling  

 

Mikael Eskilandersson yrkar bifall till motionen 

 

Kommunstyrelsens beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att 

arbetsutskottets förslag antas.  

 

Mikael Eskilandersson begär votering och följande proposition antas: 

Den som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. Den det ej vill 

röstar nej. Vinner nej har kommunstyrelsen tillstyrkt Mikael 

Eskilanderssons förslag. 

 

Genomförd omröstning utfaller med 9 JA, 1 AVSTÅR och 1 NEJ röst.  

Tomas Nilsson, Christer Olsson, Mary-Anne Persson, Gunnar 

Edvardsson, Clas Engström, Arne Silfvergren, Rolf Vestman, Marianne 

Sternegård och Carina Zachau röstar ja. Thomas Bjertner avstår och 

Mikael Eskilandersson avlämnar en nej-röst. 

 

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 

 

att som svar på motionen översända utbildningsnämndens 

 beslut 2013-03-07, § 30, samt 

 

att  motionen därmed skall anses vara besvarad. 

 

Mikael Eskilandersson reserverar sig skriftligt mot beslutet i  

enlighet med till protokollet fogad reservation.  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige plus skriftlig reservation. 
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KS § 57  KLK.2013.51  734  
 

Besvarande av motion - Vem ska bygga ett nytt 
äldreboende?  
 

Carina Zachau, (M) har kommit in med motion, daterad 2013-02-15 om 

byggande av nytt äldreboende i Örkelljunga. 

 

Diskussion om ett nytt äldreboende i Örkelljunga har efter en motion i 

fullmäktige påbörjats. En arbetsgrupp är tillsatt som ska utreda och 

diskutera förutsättningar om ett eventuellt nytt äldreboende i Örkelljunga 

kommun. 

 

Kommunstyrelsen har kommit till slutsatsen att en ombyggnation av 

Södergården inte är aktuellt. Byggnaden är svår att bygga om till ett 

modernt och funktionellt äldreboende. Dessutom är kostnaden för 

ombyggnaden stor i jämförelse med att bygga nytt. 

 

Arbetsgruppen har kommit fram till två olika alternativ, dels att bygga 40 

nya särskilda boendeplatser, dels att bygga 70 nya särskilda 

boendeplatser. Det har ännu inte diskuterats om kommunen ska bygga i 

egen regi eller om man skall uppdra åt en extern part att bygga och att 

Örkelljunga kommun därefter ska hyra äldreboendet. 

 

Moderata fullmäktigegruppen har diskuterat frågan och har noterat att i 

vissa kommuner har det varit det kommunala bostadsbolaget som byggt 

äldreboende. Andra kommuner har kombinerat särskilt boende med 

trygghetsboende, där kommun och bostadsbolag delat på ägandet. Kan 

någon av de modellerna vara ett alternativ för Örkelljunga kommun? 

Moderaterna vill att frågan diskuteras med Örkelljungabostäder AB. 

 

Med hänvisning till ovanstående vill motionären att fullmäktige ger 

kommunstyrelsen och Örkelljungabostäder AB i uppdrag att tillsammans 

belysa olika alternativ och redovisa förslag. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Beslutsunderlag 

Anmälan motion - Vem ska bygga ett nytt äldreboende? 2013-02-18 

KSAU § 81 2013-04-17  
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Protokollsanteckning i arbetsutskottet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har noterat att man utifrån motionens 

förslag kommer att kontakta styrelsen i Örkelljungabostäder AB för att 

belysa olika alternativ för uppförande av nytt äldreboende och därefter 

redovisa dessa förslag. Ärendet skall återrapporteras till 

kommunstyrelsen efter genomförda diskussioner.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att som svar på motionen översända arbetsutskottets 

protokollsanteckning ovan, samt 

 

att motionen därmed skall anses vara bifallen. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige   
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KS § 58  KLK.2013.103  041  
 

Årsredovisning 2012 för Örkelljunga kommun   
 

Kommunchef Peter Andreasson informerar om Årsredovisning 2012 för 

Örkelljunga kommun. Årsredovisningen innehåller en översikt om 

kommunen och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och 

verksamhet 2012. Året resultat visar plus 1,6 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag 

KSAU § 91 2013-04-24  

Årsredovisning rev 2013-05-07  

Årsredovisning 2012, till ks 2013-04-29 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att överlämna Årsredovisningen till revisorerna för revision. 

 

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Årsredovisningen för 2012.  

____________ 
 
Expedieras till: 

Revisorerna 

Kommunfullmäktige 

Stefan Christensson 

Peter Andreasson 
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KS § 59  KLK.2013.117  001  
 

Tidplan budget 2014  
 

Kommunchef Peter Andreasson presenterar förslag till tidplan för 

budgetarbetet 2014. 

 

Beslutsunderlag 

KSAU § 97 2013-04-24  

Budgetanvisningar - Budget 2014-samt EFP 2015-2016 2013-04-23 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Budgetanvisningar – Budget 2014 samt  

 EFP 2015-2016, samt 

 

att därmed upphäva tidigare antagen tidplan i ärendet. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  
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KS § 60  KLK.2012.274  042  
 

Detaljbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde 
2013  
 

Kommunchef Peter Andreasson informerar om detaljbudgeten för 

kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013. 

 

Beslutsunderlag 

Komplettering 2013-04-30 

KSAU § 90 2013-04-24  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna detaljbudgeten för kommunstyrelsens verksamhet 

2013, samt 

 

att upphäva tidigare beslut om detaljbudget 2013 för 

kommunstyrelsens verksamhetsområde under § 177/2012. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Stefan Christensson 

Peter Andreasson   
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KS § 61  KLK.2013.92  041  
 

Förslag till tilläggsbudget 1 2013  
 

Kommunchef Peter Andreasson och kommunstyrelsens ordförande 

Carina Zachau har presenterat förslag till tilläggsbudget 2013. 

 

Av informationen har bl a framgått att förslaget innehåller tilläggsbudget 1 

för drift med 1,5 miljoner kronor till socialnämnden och investering 

avseende konstgräs med 2,5 miljoner kronor 2015 och Kyrkskolan med 

80.000 kronor. 

 

Vidare framgår i tilläggsbudget 1 projekt från utgående balans 2012 till 

ingående balans 2013. 

 

Dessutom framgår förändringar i beviljade investeringar för 2013 där 

projekten blivit senarelagda. När det gäller projekten, Kungsskolans 

Aula, von Reisers skola ventilation i idrottshallen och Lillhallens golv är 

dessa 3 projekt beslutade för 2013 men kommunstyrelsens arbetsutskott 

avvaktar begärt utredningsunderlag före igångsättningstillstånd beviljas.  

 

Investeringar för 2014 och 2015 berörs inte utan får bli föremål för 

senare ställningstagande.  

 

Beslutsunderlag 

TB 1 2013 2013-04-25 

KSAU § 88 2013-04-24  

  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna förslaget till Tilläggsbudget 1 för 2013. 

____________ 
 
Expedieras till:  

Kommunfullmäktige 
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KS § 62  Klk.2013.31  041  
 

Information om kommunens detaljbudget 2013  
 

Kommunchef Peter Andreasson presenterar förslagen till detaljbudget 

2013 för kommunens verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetram 2013 för Ks, Rn, Sn, Un, Kofu, Sbn 2013-04-24 

KSAU § 89 2013-04-24  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

 

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för information.  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige som informationsärende  
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KS § 63  KLK.2013.112  001  
 

Administrativ samordning lön och pension  
 

Personalchefens förslag till beslut 

Personalchef Staffan Roos har i yttrande föreslagit att kommunen 

beslutar att för närvarande inte ställa sig bakom en anslutning till ett 

Skåne Nordväst gemensamt löne- och pensionscenter, inrättat i 

Helsingborg enligt erbjudandet. 

 

Motivering till beslut 

I yttrandet anför Staffan Roos att förslaget innebär i skrivande stund 

ingen ekonomisk besparing utan en merkostnad på totalt drygt 50 000 kr 

per år. För att lösa kvarvarande uppgifter krävs minst en resurs på minst 

0,45 lönespecialist där en kombination med andra arbetsuppgifter måste 

ske så att förutsättningar för en tjänst skapas. Den nära och väl 

fungerande supporten till våra chefer/arbetsledare är en viktig del för vår 

organisation. 

 

Beskrivning av ärendet 

I skrivelsen anförs att Skåne Nordväst samarbetskommitté i sin 

verksamhetsplan för åren 2011 – 2014 har angett sju prioriterade 

områden varav ett är attraktiva arbetsgivare/HR-frågor. Målsättningen är 

att kommunerna i SKNV ska öka sin attraktivitet och effektivitet som 

arbetsgivare. För att nå dessa mål initierades under våren 2011 ett 

kommungemensamt samverkansprojekt – Gränslöst Attraktiva 

Arbetsgivare, Helsingborgs HR region. 

 

Projektet består av fyra delprojekt varav Administrativ samverkan, 

lön/system/pension är ett av delprojekten. 

 

Styrelsen i Skåne Nordväst har i sin verksamhetsplan för åren  

2012 - 2014 beslutat ställa sig bakom etablerandet av en 

kommungemensam löne- och pensionsadministration för kommunerna i 

Skåne Nordväst, med sikte på genomförande vid årsskiftet 2013/2014. 

Utifrån detta ställningstagande har en utredning genomförts som 

tydliggör hur denna etablering kan utformas och genomföras.  

 

Syftet med samverkan kring löne- och pensionsadministration är att 

minska sårbarheten samt att uppnå ökad kvalitetssäkring och 

kostnadseffektivitet.  
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Utredningen lyfter fram ett antal principer som föreslås utgöra grunden 

och ramen för samarbetet. Dessa har godkänts av Skåne Nordvästs 

styrelse vid sammanträde 2013-02-08 och innebär enligt personalchefen 

följande:  

 

Samverkansområdet innefattar personal- och löneadministration, 

systemförvaltning av system kopplade till lönearbetet, 

pensionshandläggning samt support och utbildning avseende ingående 

processer och system. De samverkande kommunernas respektive ansvar 

och åtaganden framgår i de tjänstebeskrivningar som redogörs för i 

utredningen.  

 

Verksamheten ska lokaliseras till Helsingborgs stad genom inrättandet av 

ett gemensamt löne- och pensionscenter och bygga på ett 

samverkansavtal. Ersättning för löne- och pensionscentrets utförda 

tjänster och uppdrag ska utgå enligt självkostnadsprincipen.  

 

Samverkan kommer att rent praktiskt ske genom att samverkande 

kommuns personella resurser inom samverkansområdet överförs till 

Helsingborg och att Helsingborg därefter tillhandahåller tjänster inom 

samverkansområdet. Överlåtelsen innebär verksamhetsövergång enligt  

§ 6b LAS. Ansvar för styrning av verksamheten ligger hos Helsingborgs 

stad men ska ske i samråd med samverkande kommuner i form av i 

utredningen beskrivna styrmodell. 

 

Utredningens förslag är att ställa sig bakom en anslutning till ett Skåne 

Nordväst gemensamt löne- och pensionscenter, inrättat i Helsingborg i 

enlighet med i ärendet redovisade principer. 

 

Konsekvenser för Örkelljunga kommun enligt personalchefen 

Örkelljunga kommuns 1150 löner per månad kommer att utgöra en liten 

del av HR Servicecenters totalt 32 450 löner per månad. 

Lönespecialisterna i Örkelljunga kommun utgör idag ett påtagligt och väl 

fungerande stöd till våra chefer och arbetsledare dessutom med en stor 

tillgänglighet. Det stöd våra chefer har idag kommer vid en samverkan 

att se annorlunda ut så tillvida att det personliga mötet och stödet inte 

kan upprätthållas på nuvarande nivå. 
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På grund av att det administrativa stödet för våra chefer/arbetsledare i 

Örkelljunga är mindre än hos våra grannar så innebär det bland annat att 

lönespecialisterna hos oss hanterar fler arbetsuppgifter än vad som är 

brukligt hos lönespecialister generellt. Detta innebär att det blir komplext 

att lösa hur kvarvarande arbetsuppgifter ska lösas på ett rationellt sätt.  

I ett fördjupat PM redovisas det att Örkelljunga kommun har en av de 

lägsta kostnaderna per producerad lönespecifikation och att den tänkta 

besparingen år tre skulle bli 57 000 kr per år. Vid närmare analys utifrån 

vår organisation så krävs det minst 0,45 lönespecialist för att lösa de 

kvarvarande arbetsuppgifterna. Detta sammantaget leder till en ökad 

kostnad på drygt 50 000 kr per år istället för en besparing på 57 000 

kr/år.  

 

För att lösa de kvarvarande uppgifterna är det angeläget att personen 

ifråga har kunskap som lönespecialist. Dessutom är tjänsten för liten och 

behöver kompletteras med andra arbetsuppgifter för att få en rimlig 

sysselsättningsgrad.  

 

Genom en stor kännedom om anställda och vår organisation upptäcker 

lönespecialisterna vid sina kontroller felaktigheter i lönerapporteringar 

som annars hade betalts ut i lön. Detta upptäcks sannolikt inte i samma 

utsträckning i ett gemensamt center. 

 

Personalenheten har genom lönespecialisterna regelbundna möten med 

ekonomienheten angående bland annat konton samt ekonomifilen från 

Personec P till Raindance. Detta samarbete kan sannolikt inte 

upprätthållas på samma nivå i ett center. 

 

Beslutsunderlag 

Avtal 2013-04-15 

Bilagor 2013-04-15 

Förbrev 2013-04-15 

Fördjupnings PM 2013-04-15 

Förslagsskrivelse  2013-04-15 

HR servicecenter 2013-04-15 

KSAU § 92 2013-04-24 2013-04-30 

Tjänsteskrivelse Staffan Roos 2013-04-17 
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Kommunstyrelsen beslutar 

 

att för närvarande inte ställa sig bakom en anslutning till ett 

Skåne Nordväst gemensamt löne- och pensionscenter som, 

enligt erbjudande skall inrättas i Helsingborg  

____________ 
 

Expedieras till: 

Sekretariatet Skåne Nordväst, 251 89 Helsingborg 

Staffan Roos  
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KS § 64  KLK.2013.116  250  
 

Prissättning för industrimark i Skånes Fagerhult  
 

Industriområdet i Skånes Fagerhult beräknas vara färdigställt under augusti 

månad 2013. Markområdet kommer då att utgöras av ca: 48 000 kvm 

byggbar mark för industri-, kontor- och handelsändamål. Mark- och 

exploateringsingenjör Vanja Carlsson framför följande i yttrande: 

 

1. Kostnadsberäkning 

För att kommunen ska få täckning för nedlagda kostnader krävs det att ett 

kvadratmeterpris på 102 kr/kvm tas ut vid försäljning, (se tabellerna 

nedan). Beräkningarna är baserade på att markområdet säljs 

grovterrasserat, anslutningsavgift för vatten och avlopp ligger utöver 

köpeskillingen och kommunen står för kommande fastighetsbildningar.   

 

Kostnader (kkr) 

Råmarkspris 

(6kr/kvm) 

290 

Planarbete 200 

Fastighetsbildning 60  

Projektering 500  

  

Entreprenad 3 950  

Oförutsett i 

entreprenaden (ca 

10%) 

400  

Summa 5400 

 

Intäkter (kkr) 

Avverkad skog 

(2004) 

500  

Summa  500  

 

 

Resultat: (5 400 000 - 500 000) /48 000 = 102 kr/kvm 
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2. Tidigare beslut angående prissättning av industrimark i 

Örkelljunga  

Pris för industrimarken vid Skånesporten och för industrimarken vid 

Industrigatan fastställdes i Kf § 109 2011-09-02 till 90 kr/kvm respektive 

50 kr/kvm. 

3. Priser i grannkommunerna 

Markaryd kommun 

Markaryd kommun säljer terrasserad mark för 60-80 kr/ kvm (siffror 

från 2013). 

 

Klippans kommun 

Klippans kommun säljer endast råmark och priset varierar mellan  

30 – 100 kr/ kvm beroende på läge och skick. 75kr/ kvm har tagits ut 

för industrimark (råmark) i Klippans industriområde. 

 

Beslutsunderlag 

KSAU § 93 2013-04-24  

Förslag till beslut - Vanja Carlsson 2013-04-26 

Komplettering - karta 2013-04-26 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att fastställa pris för industrimarken i Skånes Fagerhult 

omfattande ca 48.000 kvadratmeter till 50 kronor/kvm.  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  
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KS § 65  KLK.2013.94  041  
 

Årsredovisning 2012 för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 
 

Kommunassurans Syd har inlämnat Årsredovisning för 2012. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2012 2013-04-26 

KSAU § 101 2013-04-24  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB, samt 

 

att lägga Årsredovisning 2012 för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB till handlingarna.   

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  
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KS § 66  KLK.2013.88  041  
 

Årsredovisning 2012 för AV Media Skåne   
 

Föreligger Årsredovisning 2012 för AV Media Skåne. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning, protokoll samt revisionsberättelse 2013-04-10 

Revisionsrapport 2013-04-23 

Komplettering bilaga 2 2013-04-15 

KSAU § 95 2013-04-24  

 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen i AV Media Skåne, samt 

 

att godkänna Årsredovisning 2012 för AV Media Skåne. 

  

Thomas Bjertner deltar inte i beslutet. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  
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KS § 67  KLK.2013.86  041  
 

Årsredovisning 2012 för Örkelljungabostäder AB 
 

Föreligger Årsredovisning 2012 för Örkelljungabostäder 

 

Beslutsunderlag 

Attesterad årsredovisning 2013-04-23 

Lekmannarevisorrapport 2013-04-29 

Protokoll 2013-04-10 

KSAU § 96 2013-04-24  

 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Årsredovisning 2012 för Örkelljungabostäder AB. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  
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KS § 68  KLK.2012.172  041  
 

Uppdrag i samband med budgetberedningens möte 
2012 - Utredning om en framtida grundskola i 
Örkelljunga (Skolutredning)  

Kommunstyrelsen har beslutat 

att utbildningsnämnden skall genomföra en utredning om 

framtida grundskola i Örkelljunga. Utredningen ska beakta 

elevernas kunskapsutveckling, lärarkompetens och 

barnperspektiv. Utredningen har att förhålla sig till befintliga 

lokaler. Redovisningen skall lämnas senast i december 2012, 

samt 

att uppdra åt utbildningsnämnden att diskutera konsekvenserna av 

minskade statsbidrag kopplade till gymnasieskolan. Under 2013 

skall uppdraget redovisas. 

Lejonet & Partners AB har efter upphandlingsförfarande erhållit 

utredningsuppdraget. 

Utredningen har presenterats för kommunstyrelsen och 

utbildningsnämnden vid kommunstyrelsen sammanträde 2013-02-06. 

Härefter har kommunstyrelsen och utbildningsnämnden diskuterat 

ärendet tillsammans 2013-02-13 

Utbildningsnämndens behandling 2013-03-07 

Utbildningsnämnden har 2013-03-07, § 31 beslutat att till 

kommunstyrelsen översända följande förslag till ny 

grundskoleorganisation utifrån grundskoleutredningen: 

att Bokelundaskolan, von Reisers skola, Beringskolan, 

Mårdenskolan och Ekets skola organiseras som F-6 skolor 

samt att Kungsskolan organiseras som en 7-9 skola, 

att Tockarps skola därmed läggs ner och att högstadiet på 

Bokelundaskolan flyttas till Kungsskolan, 

att organisationsförändringen skall gälla från höstterminen-13, 
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att Kungsskolans aula och specialsalarna på Beringskolan byggs om 

till moderna flexibla lärmiljöer, 

 

att en fortsatt studie – utredning görs när det gäller alternativa 

möjligheter att använda de lokaler som inte längre skall 

vara skollokaler, 

 

att en fortsatt studie – utredning görs gällande förändringar – 

anpassningar på de skolor som skall vara kvar i organisationen, 

att grundsärskolan organiseras så att F-6 finns på Beringskolan och 

7-9 på Kungsskolan. 

Utbildningsnämnden har dessutom beslutat att en fortsatt analys skall 

göras gällande måluppfyllelsen, orsaker till skillnader mellan åren och 

de olika ämnena samt att åtgärder för att förbättra elevresultaten – 

måluppfyllelsen, skall utarbetas, 

att upprätta en kompetensförsörjningsplan utifrån den redovisning 

som finns i grundskoleutredningen. 

Kommunstyrelsen har vid behandling av ärendet 2013-03-13, § 34 

föreslagit att kommunfullmäktige beslutar 

att Bokelundaskolan, von Reisers skola, Beringskolan, 

Mårdenskolan och Ekets skola organiseras som F-6 skolor 

och att Kungsskolan organiseras som en 7-9 skola, 

att Tockarps skola därmed läggs ner och att högstadiet på 

Bokelundaskolan flyttas till Kungsskolan samt 

att organisationsförändringen skall gälla från höstterminen-13 

Kommunstyrelsen har vidare beslutat att uppdra åt 

utbildningsnämnden att utreda möjligheten att inrätta en förskola i 

Tockarp. 

Beslutsunderlag 

KF § 29 2013-03-25  

Framtida grundskoleorganisation /Skolutredning 2013-02-07 

UN § 31 2013-03-07 2013-03-19 

Beslut - Ks § 34 2013-03-13 
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Kommunfullmäktige har beslutat 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat  

att återremittera ärendet till utbildningsnämnden, samt 

att meddela utbildningsnämndens representanter att en 

avrapportering av ärendet skall lämnas vid sammanträde 

med kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2013. 

Utbildningsnämndens behandling 2013-05-02 

 

Utbildningsnämnden har i sin tur beslutat att till kommunstyrelsen 

översända följande förslag: 

 

att Bokelundaskolan organiseras som en F-6 skola fr.o.m. läsåret 

2013-2014 och att 7-9 eleverna från Bokelundaskolan därmed 

flyttas till Kungsskolan,   

 

att nuvarande F-5 skolor organiseras som F-6 skolor fr.o.m. läsåret 

2014-2015, 

 

att utbildningsnämnden får i uppdrag att besluta om hur stort 

elevantalet behöver vara för att kunna driva en skola med god och 

likvärdig kvalité, 

 

att intresseföreningarna och kommunen samarbetar för att stärka 

skolornas och byarnas attraktivitet.  

 

Kommunstyrelsens överläggning 

 

Claes Engström, Arne Silvergren, Christer Olsson, Thomas Bjertner och 

Mikael Eskilandersson yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag 

 

Mikael Eskilandersson med instämmande av Christer Olsson framför 

som tilläggsyrkande att resurserna från nedläggningen av Högstadiet  

(7-9) på Bokelundaskolan skall fördelas på ett sådant sätt att antalet 

elever per klass, på Kungsskolan inte blir större än vad de är idag. 

 

Carina Zachau yrkar avslag på Mikael Eskilanderssons tilläggsyrkande. 
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Tomas Nilsson yrkar följande: 

 

att Bokelundaskolan organiseras som en F-6 skola fr.o.m. läsåret 

2013-2014, 

 

att Kungsskolan förblir en 6-9 skola läsåret 2013-2014, 

 

att Kungsskolan organiseras som en 7-9 skola fr.o.m. läsåret  

 2014-2015, 

 

att  Mårdenskolan och Beringskolan organiseras som F-6 skolor 

senast läsåret 2014-2015, 

 

att Tockarps skola, von Reisers skola och Ekets skola 

 organiseras som F-3 skolor senast läsåret 2014-2015. 

 

Carina Zachau yrkar följande: 

 

att Bokelundaskolan organiseras som en F-6 skola fr.o.m. läsåret 

2013-2014, 

 

att Tockarps skola, von Reisers skola och Ekets skola 

 organiseras som F-3 skolor fr.o.m. läsåret 2013-2014.  

 

att Mårdenskolan och Beringskolan organiseras som F-6 skolor 

fr.o.m. läsåret 2014-2015, 

 

att Kungsskolan förblir en 6-9 skola läsåret 2013-2014, 

 

att Kungsskolan organiseras som en 7-9 skola fr.o.m. läsåret 2014-

2015. 

 

Marianne Sternegård yrkar avslag på utbildningsnämndens förslag. 
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Kommunstyrelsens beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Clas Engströms m fl yrkande,  

på Tomas Nilssons yrkande, på Carina Zachaus yrkande och på Marianne 

Sternegårds avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att 

tillstyrka Clas Engströms m fl yrkande, vilket innebär bifall till 

utbildningsnämndens förslag. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Mikael Eskilanderssons m fl 

tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

 

Mikael Eskilandersson begär votering och följande proposition 

godkännes: 

 

Den som önskar bifalla Carina Zachaus avslagsyrkande röstar ja. Den det 

ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunstyrelsen tillstyrkt Mikael 

Eskilanderssons yrkande. 

 

Genomförd omröstning utfaller med 7 JA, 2 AVSTÅR och 2 NEJ.  

Tomas Nilsson, Mary-Anne Persson, Gunnar Edvardsson, Clas 

Engström, Rolf Vestman, Marianne Sternegård och Carina Zachau röstar 

ja. Thomas Bjertner och Arne Silfvergren avstår. Mikael Eskilandersson 

och Christer Olsson röstar nej. 

 

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta  

 

att Bokelundaskolan organiseras som en F-6 skola fr.o.m. läsåret 

2013-2014 och att 7-9 eleverna från Bokelundaskolan därmed 

flyttas till Kungsskolan, 

 

att nuvarande F-5 skolor organiseras som F-6 skolor fr.o.m. 

läsåret 2014-2015, 

 

att utbildningsnämnden får i uppdrag att besluta om hur stort 

elevantalet behöver vara för att kunna driva en skola med god 

och likvärdig kvalité, 

 

att intresseföreningarna och kommunen samarbetar för att 

stärka skolornas och byarnas attraktivitet.  

 

Mikael Eskilandersson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

tilläggsyrkande. 

____________ 
Expedieras till:Kommunfullmäktige  
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KS § 69  KLK.2011.121  002  
 

Behörighet att utfärda anvisningar på kommunens 
plusgiro  
 

Beslutsunderlag 

KS § 19 2013-02-06  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bemyndiga kommunchef Peter Andreasson, ekonomichef Stefan 

Christensson, personalchef Staffan Roos, Kent Fröberg, 

Gabriella Olofsson, Karl Karlsson samt ekonomiassistenter 

Emma Alvstjärna och Erika Ebbesson att två i förening utfärda 

anvisningar på kommunens plusgiro, samt  

 

att upphäva kommunstyrelsens tidigare beslut 2013-02-06 § 19. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörda 
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KS § 70  KLK.2011.231  002  
 

Behörighet att kvittera eller överlåta till kommunen eller 
någon av dess nämnd och styrelse ställd check/utfärda 
check samt elektronisk betalning   
 

Beslutsunderlag 

KS § 114 2012-08-15  

  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bemyndiga Gabriella Olofsson, Kent Fröberg att två i förening 

antingen tillsammans med ekonomichef Stefan Christensson, 

controller Karl Karlsson, controller Jerker Widerström samt 

redovisningsassistenterna Emma Alvstjärna och Erika 

Ebbesson kvittera eller överlåta till  kommunen eller någon av 

dess nämnd och styrelse ställd check/utfärda check samt utföra 

elektronisk betalning och att utfärda anvisningar på 

kommunens plusgiro, samt 

 

att upphäva kommunstyrelsens tidigare beslut 2012-08-15, § 114. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörda  
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KS § 71  KLK.2011.320  002  
 

Behörighet att teckna kommunens firma  
 

Beslutsunderlag 

KS § 20 2013-02-06  

 

Kommunstyrelsens beslutar 

 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau, 

 kommunchef Peter Andreasson, ekonomichef Stefan 

Christensson och personalchef Staffan Roos att två i förening 

teckna Örkelljunga Kommun, samt 

 

att kommunstyrelsen tidigare beslut 2013-02-06 § 20 därmed 

upphör. 

____________ 
 

Expedieras till: 

Berörda 
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KS § 72  KLK.2013.126  106  
 

Information om Skåne Nordväst  
 

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från 

kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau, ledamot Christer Olsson 

och kommunchef Peter Andreasson. Av informationen framgår bl a 

överläggningar om verksamhetsplan, förslaget om natur- och kulturbuss 

samt kommungemensamma projekt. Vidare nämns diskussioner om 

gemensamma skolskjutsregler och förslag till projekt för att stärka 

skolungdomar. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

____________ 
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KS § 73  Klk.2013.106  00  
 

Informationsärenden  
 

 Protokoll Nårab §§ 1072-1077. 

 

 Protokoll Nårab §§ 1078-1082. 

 

 Protokoll Nårab §§ 1-14. 

 

 Rapport avseende konsumentrådgivning som Helsingborgs stad 

gett till invånare i Örkelljunga kommun. 

 

 Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet 

”Tjäderskogar och Orrmyrar – ett landskapsperspektiv på 

Nordskånes skogsbygd” - 

Länsstyrelsen Skåne KLK.2012.283  269. 

 

 Beslut – Statsbidrag till kalkning i Örkelljunga kommun 2013 – 

Länsstyrelsen Skåne KLK.2013.108  047.  

 

 Söderåsens Miljöförbund – Ekonomi – Budgetram 2014. 

 

 Söderåsens Miljöförbund – protokoll §§ 31-45. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2013-05-08 

Kommunstyrelsen 

   

Justerandes 
signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande                                                   

 

 35 

 
KS § 74  KLK.2012.232  024  
 

Besvarande av motion - Kommunalrådspension  
 

Gun Kempe, M, och Mats Persson, MO, har kommit in med motion, 

daterad 2012-08-30, om kommunalrådspension. 

 

I Dagens Samhälle nr 28 2012 finns en artikel som handlar om att flera 

kommuner tar/har tagit initiativ till att få bort ett "helt bisarrt system" — 

nämligen pension till heltidspolitiker som lämnar sitt uppdrag. 

Exempelvis har Norrköping, Luleå, Uddevalla, Eskilstuna, Åmål ändrat 

reglerna för politikerpensioner. 

 

Varje kommun bestämmer själv, men de flesta följer fortfarande den 

modell som SKL lanserade för tio år sedan. Ingela Gardner Sundström 

(M) som är förhandlingsdelegationens ordförande menar att det kanske 

inte ska vara någon särskild pension över huvud taget. 

 

Med beaktande av ovanstående hemställer motionärerna att 

kommunfullmäktige inför nästa mandatperiod omprövar nuvarande 

förmån. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna ärendet till 

personalutskottet för yttrande och att ärendet åter skall hanteras i 

arbetsutskottet den 16 januari 2013.   

 

Personalutskottets behandling 

Av personalchef Staffan Roos svar på motionen om kommunalrådspension 

framgår följande: 

 

Kommunfullmäktige antog 2006-04-24, § 56, på SKL:s rekommendation 

PBF-KL (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 

förtroendevalda – Kommuner och Landsting). Förtroendevald på heltid 

eller deltid på minst 40 % omfattas av PBF-KL fr o m 2007-01-01. 

Förvärvsinkomst upp till två basbelopp undantas från samordning. I 

Örkelljunga kommun är det kommunstyrelsens ordförande som omfattas 

av PBF-KL. 
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Under det gångna året har det varit diskussioner i bl a media om de 

förtroendevaldas pensionsvillkor. SKL har aviserat en översyn av de 

förtroendevaldas pensionsvillkor. Mycket talar för att SKL kommer att 

rekommendera ändringar i nuvarande bestämmelser om pension och 

avgångsersättning för förtroendevalda. 

 

Med anledning av de diskussioner som förevarit om förtroendevaldas 

pensionsvillkor och den av SKL påbörjade översynen av 

pensionsvillkoren så kommer sannolikt detta sammantaget att leda till 

rekommenderade ändringar i nuvarande reglemente.   

 

Personalutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen  

 

Carina Zachau har inte deltagit i beslutet på grund av jäv. 

 

Beslutsunderlag 

KSAU § 94 2013-04-24  

Yttrande 2013-04-15 

Beslut - Pu § 17, 2013-03-26  

Anmälan motion - Kommunalrådspension 2012-09-05 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Thomas Bjertner och Clas Engström yrkar bifall till personalutskottets 

förslag, vilket tillstyrks. 

 

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 

 

att som svar på motionen översända personalutskottets svar i 

ärendet, samt 

 

att bifalla motionen. 

 

Carina Zachau deltar inte i beslutet på grund av jäv. Tomas Nilsson 

tjänstgör som ordförande och Bjarne Daa deltar som ledamot. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 


