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Tid och plats 2022-09-07 - Kommunhuset 

Beslutande  

 Christian Larsson (M) - ordförande 
Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande 
Niclas Bengtsson (SD) - andre vice ordförande 
Thomas Bjertner (S) - ledamot 
Tommy Brorsson - ledamot 
Martin Gustafsson (C) - ledamot 
Arne Silfvergren (S) - ledamot 
Per-Uno Nilsson (M) - ledamot 
Anneli Eskilandersson (SD) - ledamot 
Tomas Nilsson (C) - ledamot 
Stefan Svensson (SD) - ledamot 
 

Övriga deltagande Ersättare som inte tjänstgör: Camilla Wifralius (SD), Tommy Rosenqvist (SD) 
och Andreas Johansson (C) 
 
Ardiana Demjaha, kommundirektör 
Anders Svensson, nämndssekreterare (protokollförare) 
Anna Lindström, ekonomichef 
 

Justering 
 

Justerare Arne Silfvergren (S) 
 

 
Dag och tid  

 
Omedelbar justering via digital signering 

Justerade paragrafer §§ 143 - 143  

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 Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-09-07  

Datum för anslag 2022-09-08 
 

Datum för nedtagande  2022-10-01 
 

Förvaringsplats för  
protokoll 
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Innehållsförteckning 
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 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 143   KLK.2022.244     
 

Omsättning av lån hos Kommuninvest  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att sätta om lånet hos Kommuninvest 

med en ny löptid om tio år, med fast ränta. 

 

 

Sammanfattning 

Örkelljunga kommun har ett lån om 25 miljoner kronor hos 

Kommuninvest (lånenummer 115116) som behöver sättas om per 2022-

09-15. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-08-17 § 181 att 

ärendet ska tas upp för behandling på kommunstyrelsens sammanträde 

2022-09-07. Vidare uppdras åt ekonomichefen att på 

kommunstyrelsens sammanträde presentera underlag för omsättning av 

lånet och förslag till beslut. 

 

Ekonomichefen föreslår att lånet hos Kommuninvest sätts om med en 

ny löptid om 3,7 år, med fast ränta. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Niclas Bengtsson (SD), Anneli Eskilandersson (SD) och Stefan 

Svensson (SD) yrkar bifall till ekonomichefens förslag. 

 

Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att lånet sätts om med en ny löptid om 

tio år, med fast ränta. Per-Uno Nilsson (M), Arne Silfvergren (S) och 

Thomas Bjertner (S) instämmer i Gunnar Edvardssons (KD) yrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra, och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet från Gunnar 

Edvardsson (KD). 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-17 - KSAU § 181  

___________ 
 
Expedieras till: 

Ekonomichefen (för åtgärd) 
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