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KS § 75  KLK.2013.91  006  
 

Eventuellt övriga ärenden  
 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera information från samhällsbyggnadschef Kristian 

Swärd om avloppsärende och frågan om kommunens 

landmärke. 

___________ 
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KS § 76  KLK.2013.138  001  
 

Revidering arbetsordning   
 

Fullmäktiges presidium har tagit initiativ till en översyn av kommun-

fullmäktiges arbetsordning. Den nu gällande arbetsordningen antogs av 

kommunfullmäktige 2005-11-21, § 144, med giltighetstid 2006-01-01 

och tills vidare. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har 2013-02-04 behandlat frågan om att 

revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige och lämnar följande 

förslag som är reviderade i översänt dokument.  

 

Under paragrafer:  

 

§ 10 Reviderad formulering av sammanträdets sluttid från 23.00 till: När 

klockan närmar sig 22.00 väcker fullmäktiges ordförande förslag om att 

avsluta mötet vid denna tidpunkt, alternativt väljer kommunfullmäktiges 

ledamötet att fortsätta efter klockan 22.00.  

 

§ 35 Kursiverad text tillägges: Kommunchefen, eller den denne utser 

som ersättare, tjänstgör som sekreterare hos kommunfullmäktige och 

kommunfullmäktiges valberedning. 

 

§ 36 Ikraftträdandedag revideras efter taget beslut 

 

Planerings- och utredningssekreterare Sarah Lundberg har presenterat 

ärendet i en tjänsteskrivelse. Av skrivelsen framgår att 

kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

 att revidera arbetsordningen enligt förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Revidering arbetsordning 2013-05-08 

Gamla arbetsordningen 2013-05-08 

Tjänsteskrivelse -revidering arbetsordning  2013-05-08 

KSAU § 109 2013-05-15 2013-05-23 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna förslaget till reviderad Arbetsordning för 

kommunfullmäktige.  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige   
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KS § 77  KLK.2013.82  101  
 

Månadsuppföljning   
 

Ekonomienheten presenterar månadsuppföljning per den 30 april. 

 

Kommunstyrelsen har under § 39/13 beslutat 

 

att anmoda socialnämnden att för månadsuppföljningen per den 

 31 mars lämna en utförlig redovisning av försörjningsstödet, 

 vad gäller storleken av stödet, antalet personer, vidtagna 

 åtgärder och speciella vidtagna åtgärder för de personer 

 som erhållit stöd en längre tid,  

 

att  anmoda socialnämnden att lämna en utförlig redogörelse om 

 familjehemsvården, hur jobbar man och när kommer 

 effekten av hemmaplanslösningarna, samt 

 

att godkänna månadsuppföljningen per den 28 februari 2013.   

 

Beslutsunderlag 

KSAU § 113 2013-05-22 2013-05-28 

Ks månadsuppföljning per den 30 april 2013 2013-05-13 

Total månadsuppföljning per den 30 april 2013 2013-05-22 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från 

ekonomichef Stefan Christensson 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsammans 

med socialnämndens representanter genomföra en 

uppföljning av kommunstyrelsens beslut under § 39/13 den  

 19 juni klockan 13.30, samt 

 

att  i övrigt godkänna kommunens månadsuppföljning per den 30 

april 2013. 

____________ 
 

Expedieras till: 

Christer Unosson, Madeleine Roos  
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KS § 78  Klk.2013.142  041  
 

Överförda medel från 2012-2013  
 

Kommunchef Peter Andreasson presenterar förslag till Överförda medel 

från år 2012 till år 2013. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till justering av överförda medel för 2012 års resultat 2013-05-27 

KSAU § 114 2013-05-22 2013-05-28 

  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna förslaget till Överförda medel 2013.  

____________ 
 
Expedieras till: 

Stefan Christensson 

Peter Andreasson  

Ledningsgruppen plus förslaget 
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KS § 79  KLK.2013.127  042  
 

Anvisningar för delårsrapport per 2013-06-30  
 

Delårsrapporten för 2013 ska utgå från budget 2013, vilket innebär att 

delårsrapporten ska analyseras utifrån verksamhetens resultat och mål 

med utgångspunkt från 2013. Målen ska analyseras och kommenteras 

utifrån ”God ekonomisk hushållning”. 

 

Kommunfullmäktige ska behandla och godkänna delårsrapporten och 

revisorerna ska göra en bedömning av och om resultatet är förenligt med 

verksamhets- och finansiella mål utifrån god ekonomisk hushållning.  

 

Delårsrapporten är ett budgetuppföljningsdokument med information om 

avvikelser mot givna budgetramar. Varje nämnd och styrelse ska om det 

finns en negativ budgetavvikelse för perioden även redovisa hur 

avvikelsen ska justeras för att uppnå budgetföljsamhet vid årets slut.  

 

En prognos ska lämnas över beräknat utfall 2013-12-31. 

 

Beslutsunderlag 

KSAU § 112 2013-05-22 2013-05-28 

Anvisningar för delårsrapport per 2013-06-30 2013-05-07 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna anvisningar för Delårsrapport 2013 för 

Örkelljunga kommun.   

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  
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KS § 80  KLK.2012.370  002  
 

Attesträtt 2013 för kommunstyrelsens verksamhet  
 

Kommunchefen presenterar förslag till Attesträtter för 2013. 

 

Beslutsunderlag 

KSAU § 111 2013-05-22 2013-05-28 

Beslutattestanter 2013 2013-05-14 

  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna kommunchefens förslag till Attesträtter 2013 för 

kommunstyrelsens verksamhet. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Stefan Christensson plus förslaget 

Peter Andreasson 

Berörda 
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KS § 81  KLK.2013.21  88  
 

Besvarande av motion - Meröppet bibliotek  
 

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

daterad 2013-01-07 om meröppet bibliotek i Örkelljunga. 

Av motionen framgår följande: 

 

I Nordvästra Skånes Tidningar av den 30 december går att läsa om 

Veberöds bibliotek som sedan 2009 har meröppet bibliotek. Både utlån 

och besökssiffror pekar stadigt uppåt sedan tiderna för öppethållandet 

utökades. Biblioteket har meröppet fram till klockan 22 alla dagar genom 

att speciella kort för inloggning eller genom att registrera sig med 

fingeravtryck för att komma in på de obemannade tiderna. Av artikeln 

framgår att många positiva erfarenheter har rönts. Även i Ängelholm 

pågår utredning för meröppna bibliotek.  

 

Med beaktande av ovan anförda hemställer motionärerna att fullmäktige 

ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur 

Örkelljunga kommuns bibliotek skulle kunna införa meröppet bibliotek.  

 

Beslutsunderlag 

KSAU § 106 2013-05-15 2013-05-23 

Yttrande -Kerstin Tell 2013-04-23 

Motion - Meröppet bibliotek 2013-01-14 

Beslut - Unkfu § 32 2013-04-23 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till 

kultur-och fritidsutskottet för yttrande senast 2013-04-30. 

Kultur- och fritidschef Kerstin Tell har framfört följande i sitt yttrande: 

 

Meröppna bibliotek är en företeelse som diskuteras relativt flitigt inom 

biblioteksvärlden. Veberöd var ett av de första i landet som prövade 

denna möjlighet 2009 och man har nu hunnit få några års erfarenhet. 

Hittills har de flesta bibliotek som startat upp denna form av 

öppethållande varit mindre filialer med undantag för Kävlinge som 

nyligen öppnat upp även huvudbiblioteket. Därifrån finns än så länge inte 

så mycket erfarenhet att hämta. 
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En utredning behövs för att klarlägga vilka förutsättningar som krävs när 

det gäller lokalerna och deras utformning, när det gäller entré, plats för 

utlånings- och återlämningsautomater, larmbågar m.m. och även 

passersystem, utlåningssystem m.m. bör utredas och kostnaderna 

beräknas. Utlåning med hjälp av RFID, datachip i böckerna, är ett krav i 

de system som erbjudits i dagsläget. Att införa detta kan vara ett första 

steg mot att möjliggöra meröppna bibliotek. 

 

Kultur- och fritidschefen har föresslagit att kultur- och fritidsutskottet 

beslutar  

 bifalla motionen vad gäller utredning, och  

 anser i övrigt att frågan därefter bör behandlas i samband med 

budgetarbetet i vanlig ordning då investeringar kommer att 

krävas. 

 

Kultur- och fritidsutskottet har beslutat 

 

att avge yttrande enligt kultur- och fritidschefens förslag, samt  

 

att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att som svar på motionen översända yttrandet från kultur- och 

fritidsutskottet, samt 

 

att bifalla motionen. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  
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KS § 82  KLK.2012.316  312  
 

Besvarande av motion - om att utrusta vår gång och 
cykelbana genom Örkelljunga kommun med 
punktbelysning  
 

Nicklas Bencsik, S, har kommit in med följande motion daterad 

2012-10-19 om att utrusta gång- och cykelbanan genom kommunen med 

punktbelysning: 

 

"Den gamla banvallen gjordes om till gång och cykelbana för över 20 år 

sedan. Fortfarande är hela sträckan inte belyst mellan orterna i 

kommunen. Efter mörkrets inbrott är det inte trevligt och upplevs av 

många kommuninvånare som otryggt att använda sig av gång- och 

cykelbanan. För att utveckla miljöarbetet och förbättra möjligheter för 

kommuninvånarna att ta cykeln istället för bilen kan det vara ett led i 

kommunens miljösatsning att utveckla belysningen på hela sträckan. I 

ÖP07 står det som ett utvecklingsområde och att Örkelljunga kommun är 

i behov av sammanhängande och upplysta gång och cykelvägar. 

Örkelljunga kommuns övergripande mål är: Trygga och friska 

medborgare i rörelse. Lämna bilen hemma, ta cykeln i stället!" 

 

Motionären föreslår att en ekonomisk flerårsplan utvecklas för att 

investera i belysning samt att driftkostnaderna budgeteras i den 

omfattning som belysningen byggs ut. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Beslutsunderlag 

KSAU § 118 2013-05-22 2013-05-28 

Motion om att utrusta vår gång och cykelbana genom Örkelljunga 

kommun med punktbelysning 2012-10-31 

Tjänsteskrivelse Vanja Carlsson, rev 2013-13-25 2013-03-25 

SBN § 35 2013-03-25 2013-03-25 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat  

 

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för 

 yttrande senast den 15 mars 2013 inför kommunens 

 budgetarbete. Av yttrandet skall framgå bl a driftkostnader 

 och investeringskostnader. 

 

Mark- och exploateringsingenjör Vanja Carlsson framför följande i 

yttrande till samhällsbyggnadsnämnden: 

 

Bakgrund 

Gamla banvallen sträcker sig från kommungränsen i söder till Yxenhult i 

norr, totalt ca: 33 km. Det är endast få delar av gång- och cykelvägen 

som idag är utrustad med belysning. Dessutom är stora delar av 

banvallen i dåligt skick och behöver rustas upp och bitvis beläggas med 

nytt stenmjöl. Då hela banvallen föreslås rustas upp med belysning måste 

en översyn göras av befintligt elnät för att fastställa att befintligt nät 

klarar ovan nämnda utbyggnad. 

 

Uppdelning av projektet 

En uppdelning av projektet kan göras genom att de delar av banvallen 

som går genom tätorterna i ett första skede prioriteras. Det är populära 

vandringsstråk som går genom tätorterna Örkelljunga, Åsljunga och 

Skånes Fagerhult. Eket är inte medtaget i redovisningen nedan med 

anledning av att Ekets Framtid arbetar med att först och främst anlägga 

en fungerande gc-väg genom tätorten. 

 

År 1 -  Örkelljunga 

Från Kornettvägen till Hjälmsjöstrand, ca 2000 m. 

Investering: 850 000 kr 

Drift: 23 000 kr/år 

 

År 2 -  Åsljunga  

Från viadukten vid Skånefågel till Småängavägen, ca 1500 m 

Investering: 615 000 kr 

Drift: 17 000 kr/år 

 

År 3 - Skånes Fagerhult 

Längs med Fedingestrand, ca 500 m. 

Investering: 210 000 kr 

Drift: 6 000 kr/år 
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Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat 

 

att översända tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen, samt  

 

att yrka bifall till motionen enligt bilaga 1  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att som svar på motionen översända samhällsbyggnadsnämndens 

beslut 

 

att förverkliga motionens förslag enligt samhällsbyggnadsnämndens 

bilaga 1 i den takt som kommunens förutsättningar ger  

 möjlighet till detta. Vid prioriteringar ska hänsyn tas till 

ekonomiska och samhällsnyttiga prioriteringar. Såväl drift som 

investeringar behandlas i samband med kommunens årliga 

budgetarbete, samt 

 

att motionen därmed anses bifallen. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  
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KS § 83  KLK.2013.13  288  
 

Besvarande av motion - Reparation av trappan som 
förbinder Storgatan med Ejdern  
 

Gunnar Edvardsson, (KD) har kommit in med motion daterad 

2012-01-06 med förslag om att trappan som förbinder Storgatan 

 med Ejdern repareras. Trappan är trasig och därför för närvarande 

avstängd.  

 

I samband med utbyggnad av Ejdern och förflyttning av ICA anser 

Kristdemokraterna att trappan ska renoveras så att den blir tillgänglig för 

boende i området Storgatan och Kungsvägen, vilket avsevärt kommer att 

förkorta vägen till affärerna och serviceinrättningar i kvarteret Ejdern.  

En funktionsduglig trappa är ett trevligt och pittoreskt inslag i bybilden. 

Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen ligger trappan på 

kommunens mark. Från pensionärsorganisationerna har det också 

framkommit önskemål om att trappan ska repareras.  

 

Gunnar Edvardsson föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att 

reparera trappan så att den går att använda till våren 2013.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut - Ksau § 84 2013-04-17 2013-05-28 

Motion - Reparation av trappan som förbinder Storgatan med Ejdern 

2013-01-10 

SBN § 36 2013-03-25 2013-03-25 

Tjänsteskrivelse Kristofer Johansson 2013-03-18 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till 

samhällsbyggnadsnämnden för yttrande inklusive kostnadsberäkning av 

förslaget senast  2013-04-10.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat 

 

att avslå motionen på grund av att trappans skick är så dåligt att 

 den inte går att reparera utan måste helt byggas om till en 

 kostnad av 160 000 kr, samt att tillgänglighetsanpassningsnormer 

 inte kan uppfyllas.   
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att som svar på motionen översända samhällsbyggnadsnämndens 

 beslut 2013-03-25, § 36, samt 

 

att motionen därmed avslås.   

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  
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KS § 84  RN.2011.33  170  
 

Inriktningsbeslut för det fortsatta samarbetet mellan 
räddningstjänsterna inom Skåne Nordväst  
 

Kommunfullmäktige har 2012-04-23, § 45 beslutat att godkänna 

utredning om förutsättningar för en gemensam organisation för 

räddningstjänsten inom Skåne Nordväst med sikte på verkställande 

årsskiftet 2014/2015. Samtidigt bemyndigades kommunstyrelsen att i en 

genomförandeutredning närmare klargöra de praktiska och ekonomiska 

förutsättningarna för bildandet av kommunalförbundet samt upprätta 

förslag till förbundsordning, att underställas kommunfullmäktige för 

beslut under hösten 2012. 

 

Helsingborgs stad, Örkelljunga och Ängelholms kommuner har ställt sig 

positiva till att bilda och ingå i förbundet. Styrgrupp för arbetet har varit 

kommuncheferna i aktuella kommuner. Extern konsult från Public 

Partner har biträtt styrgruppen. I projektorganisationen har tre 

referensgrupper ingått, en med representanter för politikerna, en med 

berörda räddningschefer samt en med representanter för de fackliga 

organisationerna. Härtill har det knutits arbetsgrupper med företrädare 

för juridik, ekonomi, personal, IT samt kommunikation. 

 

Den beställda genomförandeutredningen har överlämnats. Till rapporten 

hör förslag till förbundsordning samt reglemente för direktion och 

revision.  

 

Förbundet får ett grunduppdrag, lika för de tre medlemskommunerna. 

Deltagande kommuner kan även mot särskild ersättning erhålla 

tilläggsuppdrag från förbundet. Specifikation av grund- och 

tilläggsuppdrag görs i bilaga till förbundsordningen.  

 

Den verksamhet som medlemmarna överlåter till förbundet vid bildandet 

ska förvärvas för dess marknadsmässiga värde. Lokaler stannar i 

kommunernas ägo och hyrs av förbundet. Vid eventuell framtida 

upplösning av förbundet fördelas egendomen efter vad varje kommun 

tillskjuter i medlemsbidrag till förbundet. Medlemsbidraget grundas i sin 

tur på medlemskommunernas procentuella andel i förbundets kostnader 

räknat efter faktisk nettokostnad år 2012, med avdrag för eventuella 

tilläggstjänster.  
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Beslutsunderlag 

Specifikation av grund- och tilläggsuppdrag för kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2013-05-20 

Reglemente för revisionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Skåne Nordväst 

 

 2013-05-20 

Projektplan för etapp 2 2013-05-20 

KF § 45 2012-04-23 2012-05-04 

Förslag till reglemente för förbundsdirektionen för Räddningstjänsten 

Skåne Nordväst  2013-05-20 

Förbundsordning för Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2013-05-20 

RN § 8 2013-05-22 2013-05-28 

 

Räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att ställa sig bakom bildandet av kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst med ikraftträdande 1 januari 

2015. 

 

att  anta redovisade förslag till förbundsordning inklusive 

specifikation med grund- och tilläggsuppdrag, reglemente för 

förbundsdirektionen och reglemente för förbundets revision. 

 

att till interimsdirektion för perioden den 1 augusti 2013 –  

31 december 2014 utse NN och NN till ledamöter samt NN och 

NN till ersättare. 

 

att  uppdra åt interimsdirektionen att rekrytera förbundsdirektör med 

tillträde 1 januari 2014 eller efter överenskommelse. 

 

att  uppdra åt interimsdirektionen, förbundsdirektören och 

projektgruppen (på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande i 

respektive medlemskommun) att fortsätta arbetet med bildandet 

av kommunalförbundet enligt översiktlig beskrivning i 

projektplan för etapp 2. 

 

att utse NN till revisor i kommunalförbundet fr o m 1 aug 2013. 

 

att  finansiera verksamheten under interimsperioden genom att 

respektive medlemskommun bär sin bidragsandel utifrån det 

andelstal som anges i punkt 8 i förslag till förbundsordning, samt 
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att  bemyndiga kommunstyrelsen att fatta eventuella övriga beslut 

inom ramen för detta ärende. 

 

Yrkanden i kommunstyrelsen 

 

Mikael Eskilandersson yrkar avslag på räddningsnämndens förslag till 

beslut. 

 

Tomas Nilsson Clas Engström, Christer Olsson, Thomas Bjertner, Arne 

Silfvergren, Mary-Anne Persson och Arne Andersson yrkar bifall till 

räddningsnämndens förslag. 

 

Proposition  

 

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition 

på de båda förslagen och finner att räddningsnämndens förslag antas.   

 

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 

 

att ställa sig bakom bildandet av kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst med ikraftträdande 1 

januari 2015. 

 

att anta redovisade förslag till förbundsordning inklusive 

specifikation med grund- och tilläggsuppdrag, reglemente för 

förbundsdirektionen och reglemente för förbundets revision. 

 

att till interimsdirektion för perioden den 1 augusti 2013 –  

31 december 2014 utse NN och NN till ledamöter samt NN och 

NN till ersättare. 

 

att  uppdra åt interimsdirektionen att rekrytera förbundsdirektör 

med tillträde 1 januari 2014 eller efter överenskommelse. 

 

att  uppdra åt interimsdirektionen, förbundsdirektören och 

projektgruppen (på uppdrag av kommunstyrelsens 

ordförande i respektive medlemskommun) att fortsätta 

arbetet med bildandet av kommunalförbundet enligt 

översiktlig beskrivning i projektplan för etapp 2. 

 

att utse NN till revisor i kommunalförbundet fr o m 1 augusti 

2013. 
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att  finansiera verksamheten under interimsperioden genom att 

respektive medlemskommun bär sin bidragsandel utifrån det 

andelstal som anges i punkt 8 i förslag till förbundsordning, 

samt 

 

att  bemyndiga kommunstyrelsen att fatta eventuella övriga beslut 

inom ramen för detta ärende. 

 

Mikael Eskilandersson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 


