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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 

 

Tid och plats 2022-09-07 - Kommunhuset klockan 12.15-12.50 

Beslutande  

 Christian Larsson (M) - ordförande 
Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande 
Niclas Bengtsson (SD) - andre vice ordförande 
Tommy Brorsson - ledamot 
Arne Silfvergren (S) - ledamot 
 

Övriga deltagande Ardiana Demjaha, kommundirektör 
Anders Svensson, nämndssekreterare (protokollförare) 

Justering 
 

Justerare Arne Silfvergren (S) 
 

 
Dag och tid  

 
Digital signering, omedelbart efter sammanträdet 

Justerade paragrafer §§ 196 - 197  

Underskrifter 
 

 

Ordförande  
................................................................. 
Christian Larsson  

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

  
ANSLAG 
Protokollet är justerat med elektronisk signering. Justeringen har 
tillkännagivits genom anslag på Örkelljunga kommuns digitala 
anslagstavla på www.orkelljunga.se. 
 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-09-07  

Datum för anslag 2022-09-07 
 

Datum för nedtagande  2022-09-30 
 

Förvaringsplats för  
protokoll 

 
Kommunkansliet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2022-09-07  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 

 

 

Innehållsförteckning 

KSAU § 196 Planprogram f del av Västra Ringarp 8:473 m fl, "Hjälmsjöro" 3 

KSAU § 197 Nämndsorganisationen 2023-2026 4 - 5 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-07  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 196   PLAN.2009.1     
 

Planprogram f del av Västra Ringarp 8:473 m fl, 
"Hjälmsjöro"  
 

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att tilldela projektet 

"Planprogram för Västra Ringarp 8:473 Hjälmsjöro" 200 000 

kronor för naturvärdesinventering (NVI) och VA-utredning. 

Anslaget ska finansieras via tilläggsbudget 2. 

 

 

Sammanfattning 

Under arbetet med samrådet av planprogrammet har det uppstått behov 

av att utreda och genomföra en naturvärdesinvestering av de arter som 

finns på platsen. För att vara effektiva i processen föreslår 

samhällsbyggnadsförvaltningen att den av NSVA och Söderåsens 

miljöförbund efterfrågade VA-utredningen görs samtidigt med 

naturvärdesinventeringen. Ekonomiska medel om 150 000 kronor för 

naturvärdesinventeringen och 50 000 kronor för VA-utredningen 

behövs. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar ärendet 2022-08-22 § 76. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslå kommunstyrelsen att tilldela 

projektet "Planprogram för Västra Ringarp 8:473 Hjälmsjöro" 200 000 

kronor för naturvärdesinventering (NVI) och VA-utredning. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-22 - SBN § 76 

Tjänsteskrivelse Naturvärdesinventering   

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-09-07
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KSAU § 197   KLK.2022.192     
 

Nämndsorganisationen 2023-2026  
 

 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska skickas 

till kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden 

för yttrande. Ärendet ska återkomma till kommunstyrelsens 

arbetsutskott inför sammanträdet 2022-10-19. 

 

Christian Larsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutar 2022-08-10 § 138 att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta att det ska genomföras en 

sammanslagning av samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och 

fritidsnämnden. Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Arne 

Silfvergren (S), Thomas Bjertner (S), Martin Gustafssons (C), Andreas 

Johansson (C) och Gunnar Edvardsson (KD). 

 

Kommunfullmäktige beslutar 2022-08-29 § 66 att återremittera ärendet 

med motiveringen att konsekvenserna av en sammanslagning av 

nämnderna inte är tillräckligt beskrivna. 

 

Kommunledningsförvaltningen har per 2022-09-01 sammanställt en 

konsekvensbedömning avseende en sammanslagning av 

samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att ärendet ska skickas till kultur- och 

fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Arne Silfvergren (S) och Tommy Brorsson instämmer i yrkandet från 

Gunnar Edvardsson (KD). 

 

Christian Larsson (M) yrkar att ärendet ska återsändas till 

kommunfullmäktige med kommunledningsförvaltningens 

konsekvensbedömning som svar på återremissen. Arbetsutskottets 

beslutsförslag till kommunstyrelsen blir därmed att föreslå 
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kommunfullmäktige att det ska genomföras en sammanslagning av 

samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. 

 

Niclas Bengtsson (SD) instämmer i yrkandet från Christian Larsson 

(M). 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra, och finner att 

arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet från Gunnar 

Edvardsson (KD). 

 

Det bestäms att ärendet ska vara åter till kommunstyrelsens 

arbetsutskott inför sammanträdet 2022-10-19. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om nämndsorganisation.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kultur- och fritidsnämnden (för åtgärd) 

Samhällsbyggnadsnämnden (för åtgärd) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19 
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