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Beslutande  

 Carina Zachau (M) - ordförande 
Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande 
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Övriga deltagande  
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KSAU § 111  KLK.2012.370  002  
 

Attesträtt 2013 för kommunstyrelsens verksamhet  
 

Kommunchefen presenterar förslag till Attesträtter för 2013. 

 

Beslutsunderlag 

Beslutattestanter 2013 2013-05-14 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att godkänna kommunchefens förslag till Attesträtter 2013 för 

kommunstyrelsens verksamhet. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 112  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 eller inom en 

treårsperiod enligt balanskravslagen.  

 

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

 

Beslutsunderlag 

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

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna anvisningar för Delårsrapport 2013 för Örkelljunga 

kommun.   

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 113  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 

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

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsammans med 

socialnämndens representanter genomföra en uppföljning av 

kommunstyrelsens beslut under § 39/13 den 12 juni klockan 

13.30, samt 

 

att  i övrigt godkänna kommunens månadsuppföljning per den 30 

april 2013. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialnämnden  

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 114  Klk.2013.142  041  
 

Överförda medel från 2012-2013  
 

Kommunchef Peter Andreasson presenterar förslag till Överförda 

medel från år 2012 till år 2013. 

 

Beslutsunderlag 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att  godkänna förslaget till Överförda medel 2013.  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen  
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KSAU § 115  KLK.2013.133  046  
 

Skånes Mykologiska förening ansöker om ett 
verksamhetsbidrag   
 

Skånes Mykologiska förening ansöker om ett verksamhetsbidrag på 

3000 kronor.  

 

Beslutsunderlag 

Skånes Mykologiska förening ansöker om ett verksamhetsbidrag om 3000 

kr för år 2013 2013-05-07 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 

att avslå ansökan.   

____________ 
 
Expedieras till: 

Skånes Mykologiska förening  
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KSAU § 116  KLK.2013.98  70  
 

Motion - Säga upp avtalet med Migrationsverket  
 

Mikael Eskilandersson har 2013-03-16 inlämnat en motion med förslag om 

att säga upp avtalet med Migrationsverket. 

 

Av motionen framgår att Örkelljunga under en längre tid tagit emot 

flyktingar, vilket övriga partier var överens om skulle vara gynnsamt för 

kommunen. Det har dock visat sig att de övriga partiernas garantier om 

positiva effekter av flyktingmottagandet, har uteblivit. Istället har det, 

liksom Sverigedemokraterna tidigare varnat för, visat sig vara direkt 

kostsamt för kommunen och dessa kostnader kan komma att drastiskt öka, 

framförallt på grund av att flyktingarna i stort sett alltid, efter 

introduktionstiden tvingas till en försörjning via socialens försörjningsstöd. 

 

Av motionen framgår även att man idag inte ser någon ljusning på 

arbetsmarknaden utan istället ser det snarare ut som att arbetslösheten 

kommer att fortsätta öka, trots att den redan är på rekordnivå. 

 

Enligt motionen leder detta till att socialen, som tvingas bära kostnaderna 

för flyktingmottagandet, tvingas göra besparingar på sin normala 

verksamhet för att bekosta flyktingmottagande. Att i en sådan situation 

fortsätta ta emot flyktingar är direkt oansvarigt gentemot skattebetalarna 

enligt Mikael Eskilandersson. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna 

kommunfullmäktige beslutar: 

 

att säga upp avtalet med Migrationsverket. 

 

Beslutsunderlag 

Motion - Säga upp avtalet med Migrationsverket 2013-03-28 

KF § 46 2013-04-22 2013-05-07 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 

att remittera motionen till socialnämnden för yttrande senast den 

30 september 2013.  

____________ 
 

Expedieras till:  

Socialnämnden 

Ksau 18 oktober 
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KSAU § 117  KLK.2013.84  314  
 

Motion - Förbättra snöröjning och halkbekämpning  
 

Per-Uno Nilsson, Theresa Lindahl och Arne Andersson har inlämnat en 

motion 2013-03-18 om att Förbättra snöröjning och halkbekämpning. 

 

Av motionen framgår att kommunen ansvarar för att våra gator och vägar 

har en god standard och är trafiksäkra samt utformade och anpassade för en 

god boendemiljö. Trafikverket ansvarar och sköter om de större vägarna och 

vissa genomfartsleder. Snöröjning och halkbekämpning inom Örkelljunga 

kommuns gatunät ska utföras av kommunen. Enligt kommunens hemsida 

gäller att: 

”Snöröjning och halkbekämpning som ska utföras före ordinarie arbetstid, 

det vill säga innan klockan 07.00, ska bedömas dagen innan av en 

arbetsledare anställd på kommunen.” 

 

Vilka gator gäller det och hur kan man veta behovet om det kommer mycket 

snö på natten? 

 

Under helgen, det vill säga mellan fredag klockan 15.45 och måndag 

klockan 07.00, utförs vinterväghållningen efter avrop från tjänstgörande 

arbetsledare, som ligger i beredskap tillsammans med övrig beredskaps-

personal och åtta entreprenadenheter. Alltså ingen beredskap under 

vardagsnätter och hur kan en jourhavande tjänsteman uppmärksamma den 

nederbörd eller behov av sandning som behövs i de orter som 

tjänstemannen inte bor i. För att säkerställa framkomligheten för  

räddningstjänst och ambulans samt boende är det viktigt att röjning och 

sandning sker så snart det är påkallat, dygnet runt. 

 

Motionärerna vill att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag 

 

att förutsättningslöst undersöka om hur en säkrare vinterväghållning och 

jour kan införas så att hela kommunens behov av att snöröjning och 

halkbekämpning kan sättas in i tid.  
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Beslutsunderlag 

KF § 47 2013-04-22 2013-05-07 

Motion - Förbättra snöröjning och halkbekämpning 2013-03-18 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande 

senast den 30 september 2013. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Ksau 18 oktober 
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KSAU § 118  KLK.2012.316  312  
 

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 

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

Anmälan motion om att utrusta vår gång och cykelbana genom Örkelljunga 

kommun med punktbelysning 2012-10-31 

KSAU § 241 2012-12-12 2012-12-21 

Motion om att utrusta vår gång och cykelbana genom Örkelljunga kommun 

med punktbelysning 2012-10-31 

SBN § 35 2013-03-25 2013-03-25 

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2013-05-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

Justerandes 
signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 12 

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: 6000 kr/år 
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Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat 

 

att översända tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen 

 

och 

 

att yrka bifall till motionen enligt bilaga 1  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 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: 

Kommunstyrelsen
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KSAU § 119  KLK.2013.144  024  
 

Utredning kring Örkelljunga kommuns pensionsskuld samt 
pensionsförvaltning  
 

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från ordföranden 

Carina Zachau och kommunchef Peter Andreasson. 

 

Beslutsunderlag 

Utredning om Örkelljunga kommuns pensionsskuld samt 

pensionsförvaltning 2013-05-14 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 

att uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra en utredning 

om framtida ekonomiska alternativ för hantering av 

kommunens pensioner, samt 

 

att utredningen skall presenteras senast den 15 september 2013. 

____________ 
 
Expedieras till: 

  

 


