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KSAU § 1   KLK.2023.2     
 

Fastställande av dagordningen och eventuella övriga 
ärenden  
 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

dagordningen med nedanstående ändring. 

 

 

Beskrivning 

Ärendet om upptagande av lån (diarienummer KLK.2023.33) lyfts ut 

från dagordningen. 

 

____________ 
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KSAU § 2   KLK.2022.258     
 

Medborgardialoger  
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta 

kommunledningsförvaltningens förslag till metodstöd för 

medborgardialoger i Örkelljunga kommun. 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att initieringen av 

medborgardialoger ska ske av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-09-14 § 199 att uppdra 

åt kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag till upplägg för 

medborgardialoger. Förslaget ska innehålla följande: 

• Syftet ska beskrivas 

• Temaområde tas fram 

• Det ska vara uppbyggd som en testmodell 

• Initieringen av medborgardialoger ska ske av kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

• Det ska redovisas vilka resurser som behövs för att genomföra 

medborgardialoger 

• Redovisning av eventuella övriga konsekvenser 

 

Kommunledningsförvaltningens utredare har tagit fram ett förslag till 

metodstöd för medborgardialog i Örkelljunga kommun. Utredaren 

föreslår att metodstödet ska antas. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Christian Larsson (M) yrkar att initieringen av medborgardialoger ska 

ske av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Arne Silfvergren (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens 

förslag, med tillägg enligt yrkandet från Christian Larsson (M). 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet lämnar beslutsförslag i enlighet 

med kommunledningsförvaltningens förslag med tillägg enligt yrkandet 

från Christian Larsson (M). 
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Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-09-14 - KSAU § 199 

Tjänsteskrivelse - Metodstöd för medborgardialoger i Örkelljunga 

kommun.pdf 

Metodstöd för medborgardialoger i Örkelljunga kommun.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2023-02-01
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KSAU § 3   KLK.2022.243  828  
 

Motion från (KD) - Ordna en mötesplats för 
motorintresserade ungdomar  

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, 

med motiveringen att det i dagsläget inte finns någon lämplig mark 

i kommunen som skulle kunna erbjudas de motorintresserade 

ungdomarna. 

 

 

Sammanfattning 

Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) har 2022-08-

17 lämnat in följande motion. 

 

"Ordna en mötesplats för motorintresserade ungdomar 

Vi ser ett stort antal motorintresserade ungdomar och vuxna i 

Örkelljunga kommun. I nuläget träffas man inne i centrum på 

parkeringar och områden som inte är framtagna för ändamålet. 

 

Kommunledningsförvaltningen angav i det yttrande daterat 2022-05-05 

som följde KDs motion "Erbjud motorintresserade ungdomar en plats 

att träffas på" att det fanns 118 registrerade a-traktorer i Örkelljunga. 

Därutöver färdas de motorintresserade ungdomarna på mopeder, i 

mopedbilar och i vanliga personbilar. En del av ungdomarna har inte 

egna fordon, utan färdas med kompisar. De motorintresserade 

ungdomarna är således en stor målgrupp i kommunen. Vidare 

förtydligades bland annat svårigheterna med att erbjuda en lokal för 

denna målgrupp. 

 

Kristdemokraterna ser fördelarna med att kunna tillhandahålla ett 

lättillgängligt motorområde för dessa ungdomar. Även vi ser 

svårigheterna som uppstår med att ta fram lokaler för ändamålet. Dock 

efterfrågar Kristdemokraterna en plats att vara på, alltså mark att vistas 

och umgås på med sina fordon, vi efterfrågar inte några lokaler i ett 

inledande skede. 

 

Det är dags att vi politiker uppmärksammar det faktum att alla inte är 

stöpta i samma form och att vi har olika intressen som bör tas till vara 

på i den mån det är möjligt. Att investera i våra ungdomars intressen 

idag, är en investering för framtiden. 
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Därför vill Kristdemokraterna ge Kommunfullmäktige i uppdrag att: 

- Att ordna en mötesplats (mark) för våra motorintresserade ungdomar 

att vistas och umgås på tillsammans med sina fordon."  

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 2022-08-29 § 68 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-09-14 § 212 att uppdra 

åt kommunledningsförvaltningen att utreda motionen, inklusive att 

samordna med berörda förvaltningar och andra aktörer. Ärendet ska 

återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2023. 

 

Kommunledningsförvaltningens utredning 

Kommunledningsförvaltningens utredare skriver följande i sin 

tjänsteskrivelse: 

"I den analys (se bilaga) som lämnats av kommunledningsförvaltningen 

framgår det att i dagsläget inte finns någon lämplig mark i kommunen 

som skulle kunna erbjudas de motorintresserade ungdomarna. Detta 

beror främst på den låga sannolikheten att ungdomarna skulle vistas på 

platsen utifrån betydande faktorer, men också med hänsyn till 

bidragande av negativa konsekvenser för de boende i kommunen. 

 

Kommunledningsförvaltningen menar vidare att det fortfarande är 

önskvärt att vara lyhörd för de motorintresserade ungdomarnas 

önskemål och att fler aktiviteter i kommunen bör utformas efter deras 

intresse. Kommunen bör således i framtiden även se över om det finns 

lämplig mark för motorintresserade ungdomar att vistas på med sina 

fordon." 

 

I tjänsteskrivelsen föreslås att motionen ska avslås, med motiveringen 

att det i dagsläget inte finns någon lämplig mark i kommunen som 

skulle kunna erbjudas de motorintresserade ungdomarna. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Christian Larsson (M) yrkar att arbetsutskottet ska lämna beslutsförslag 

i enlighet med förslaget i tjänsteskrivelsen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet lämnar beslutsförslag i enlighet 

med förslaget i tjänsteskrivelsen. 
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Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-09-14 - KSAU § 212 

Motion från (KD) - Ordna en mötesplats för motorintresserade 

ungdomar 

Tjänsteskrivelse - Ordna en mötesplats för motorintresserad 

ungdom.pdf 

Bilaga: Analys av mötesplats (mark) för motorintresserad ungdom.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2023-02-01
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KSAU § 4   KLK.2022.393  00  
 

Motion från Kristdemokraterna - Anlägg en 
solcellsanläggning för att trygga vår kommunala 
energiförsörjning  
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

avslå motionen, med motiveringen att det redan finns planer på att 

sätta upp solceller på flera kommunala fastigheter. 

 

 

Sammanfattning 

Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) har lämnat 

följande motion. 

 

"Anlägg en solcellsanläggning för att trygga vår kommunala 

energiförsörjning 

 

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB har tidigare erhållit en summa på 2,5 

miljoner kronor för att bygga solceller i egen regi. Kristdemokraterna i 

Örkelljunga vill nu att kommunen investerar ytterligare 10 miljoner 

kronor i en egen solcellsanläggning. Detta för att möta de höga 

energipriserna som kommer att finnas kvar under överskådlig tid 

framöver och för att bidra till en tryggare energiförsörjning. 

 

Att varje år enbart kompensera för ökade energikostnader är inte en 

hållbar lösning i längden. Solceller har sedan en tid tillbaka blivit 

hållbart både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Därför vill 

vi att Örkelljunga kommun ska trygga sin energiförsörjning genom en 

solcellsinvestering för att få kontroll över energikostnaderna i 

framtiden. 

 

Kristdemokraterna vill ge kommunfullmäktige i uppdrag: 

- Att investera 10 miljoner kronor för att bygga en solcellsanläggning i 

syfte att reducera kostnaderna för den kommunala elkonsumtionen." 

 

 

Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2022-12-12 § 160. 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsens 

arbetsutskott för beredning. 
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Förslag vid sammanträdet 

Niclas Bengtsson (SD) yrkar att motionen ska avslås, med 

motiveringen att det redan finns planer på att sätta upp solceller på flera 

kommunala fastigheter. 

 

Christian Larsson (M) och Anneli Eskilandersson (SD) instämmer i 

yrkandet från Niclas Bengtsson (SD). 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet lämnar beslutsförslag i enlighet 

med yrkandet från Niclas Bengtsson (SD) med flera. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-12-12 - KF §160 

Motion från Kristdemokraterna - Anlägg en solcellsanläggning för att 

trygga vår kommunala energiförsörjning  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2023-02-01
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KSAU § 5   KLK.2022.267     
 

Rivningen av Engen  
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna redovisningen. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar 2022-09-14, 2022-09-21, 

2022-10-19 och 2022-11-16 ärende om rivningen av Engen och 

kostnadsökningar till följd av att det påträffats asfalt under betongen. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-11-16 beslutas att uppdra till 

kommunledningsförvaltningen att lämna den slutliga ekonomiska 

redovisningen, inklusive hur de ekonomiska konsekvenserna ska 

hanteras, till kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-14. Ärendet 

sköts fram till 2023-01-18 på grund av att det inte var klart till 2022-12-

14. 

 

Ekonomichefen har överlämnat redovisning om resultatpåverkan av 

rivningen av Engen. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning till kommunstyrelsen om resultatpåverkan från rivningen 

av Engen.pdf 

Protokoll 2022-11-16 - KSAU § 262 

Protokoll 2022-10-19 - KSAU § 240 

Protokoll 2022-09-21 - KSAU § 215 

Protokoll 2022-09-14 - KSAU § 207  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2023-02-01
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KSAU § 6   KLK.2023.28     
 

Omställningsstöd till förtroendevalda  
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

kostnader för omställningsstöd till förtroendevalda som avsätts 

2022 ska belasta finansförvaltningen. 

 

Christian Larsson (M) deltar inte i beslutet och ärendets behandling på 

grund av jäv. 

 

Martin Gustafsson (C) och Arne Silfvergren (S) deltar inte i beslutet. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-12-22 § 195 att anta bestämmelser 

om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). 

Beslutet innebär att avgående förtroendevalda som innehaft ett eller 

flera uppdrag om minst 40 procent av heltid och som lämnar uppdrag 

efter minst ett års sammanhängande uppdragstid, kan ansöka om 

omställningsstöd.  

 

Örkelljunga kommun har 2022-11-30 fått in en ansökan om ekonomiskt 

omställningsstöd från Christian Larsson (M), kommunalråd 2019-2022. 

 

Enligt OPF-KL uppgår det ekonomiska omställningsstödet till 85 

procent av årsarvodet året före avgångstidpunkten. Aktuellt 

omställningsstöd ska betalas ut månadsvis under 2023. Enligt 

beräkning uppgår stödet inklusive personalomkostnader till totalt 914 

210 kronor för 2023. Kostnaden har inte kunnat förutses, vilket innebär 

att det inte finns någon avsättning i budgeten. Då detta utgör en legal 

förpliktelse bör RKR:s rekommendation R9 tillämpas, vilket innebär att 

en avsättning ska göras på 2022 års resultat. 

 

Ekonomichefen gör bedömningen att oförutsedda centrala kostnader 

ska läggas på finansförvaltningen. Ekonomichefen föreslår att 

kostnader som avsätts 2022 ska belasta finansförvaltningen. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Niclas Bengtsson (SD) yrkar bifall till ekonomichefens förslag om 

finansiering av kostnaden. 
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Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet lämnar beslutsförslag i enlighet 

med ekonomichefens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse angående omställningsstöd till förtroendevalda.pdf 

Bilaga till tjänsteskrivelse - KLKP.2014.14.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2023-02-01
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KSAU § 7   KLK.2023.31     
 

Internbudget 2023 för kommunstyrelsen  
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna internbudget 2023 

för kommunstyrelsens verksamhetsområde, i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens reviderade förslag. 

 

Martin Gustafsson (C) och Arne Silfvergren (S) deltar inte i beslutet, 

med hänvisning till att de i kommunfullmäktige 2022-11-28 reserverat 

sig till förmån för ett eget budgetförslag. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

internbudget för 2023. Förslaget bygger på kommunfullmäktiges beslut 

2022-11-28 § 106 om budgetramar för 2023, där kommunstyrelsen 

exklusive fastighet fått en utökad ram med 2,4 miljoner kronor. 

 

På sammanträdet redovisas att kostnaden för ordningsvakter behöver 

föras in i dokumentet. Kommundirektören önskar få göra detta tillägg i 

versionen som sänds till kommunstyrelsen. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Christian Larsson (M), Niclas Bengtsson (SD) och Anneli 

Eskilandersson (SD) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens 

förslag med revidering enligt ovan. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet lämnar beslutsförslag om att 

godkänna internbudget 2023 för kommunstyrelsens 

verksamhetsområde, i enlighet med kommunledningsförvaltningens 

reviderade förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Internbudget kommunstyrelsen 2023.pdf 

Internbudget 2023 för kommunstyrelsen (förvaltningens förslag).pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2023-02-01



 

Sammanträdesprotokoll 2023-01-18  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 8   SN.2022.295     
 

Höjd taxa för serveringstillstånd  
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att inte lämna förslaget om 

taxehöjning vidare till kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att bevilja 60 000 kronor under 

2023 till socialnämnden för att kompensera för de ökade 

kostnaderna. Finansiering föreslås ske via kommunstyrelsens 

medel till förfogande. 

 

 

Sammanfattning 

Örkelljunga kommun köper sedan 2012/2013 handläggningen av 

serveringstillstånd från Ängelholms kommun. Beslut, 

beslutsexpediering och fakturering sker i Örkelljunga, medan övriga 

delar av handläggningen inför beslut görs av Ängelholms kommun. 

Avtalet mellan kommunerna har haft en årlig indexering, men har i 

övrigt inte förändrats sedan det tecknades 2012. 

 

Under 2022 har Ängelholms kommun framfört att de anser att de får för 

lite betalt i förhållande till det arbete som läggs ned. I samtalen 

kommunerna emellan har det inte gått att nå en överenskommelse om 

fortsatt långsiktigt samarbete. Ett avtalstillägg är tecknat för enbart 

2023 där en kompromiss har nåtts om kostnadsnivån. Från och med 

2024 är tanken att Örkelljunga kommun inte längre ska köpa tjänsterna 

från Ängelholms kommun. 

 

Tilläggsavtalet för 2023 innebär att Örkelljunga kommun kommer att 

betala 140 000 kronor. Det är en ökning med cirka 50-60 000 kronor 

jämfört med 2022. 

 

De nuvarande intäkterna från taxan uppgår till cirka 40-50 000 kronor 

per år, beroende på vad som händer under året. Verksamheten är 

därmed redan idag underfinansierad, men det handlar i dagsläget om 

mindre underskott. Med kostnadsökningen kommer 

underfinansieringen att växa, och därför finns behov av att se över 

taxenivån. 
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Socialnämnden behandlar ärendet 2022-12-06 § 175. Socialnämnden 

föreslår att det görs en generell höjning av taxan för serveringstillstånd 

med 50 procent, från och med 2023-03-01. Det noteras att den årliga 

indexuppräkningen förändras av taxehöjningen, och att höjningen även 

ska omfatta de årliga tillsynsavgifterna. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Christian Larsson (M) yrkar att kommunstyrelsen inte ska lämna 

förslaget om taxehöjning vidare till kommunfullmäktige. Christian 

Larsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska bevilja 60 000 kronor 

under 2023 till socialnämnden för att kompensera för de ökade 

kostnaderna. Finansiering föreslås ske via kommunstyrelsens medel till 

förfogande. 

 

Martin Gustafsson (C) och Arne Silfvergren (S) instämmer i yrkandet 

från Christian Larsson (M). 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet lämnar beslutsförslag i enlighet 

med yrkandet från Christian Larsson (M) med flera. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-12-06 - SN § 175 

Tjänsteskrivelse om taxa serveringstillstånd - version 2.pdf 

Kompletterande uppgifter om årliga tillsynsavgifter.pdf  

____________ 
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KSAU § 9   SN.2022.309     
 

Taxor, avgifter och matkostnader  
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

fastställa taxor, avgifter och matkostnader enligt 

socialförvaltningens förslag ”Taxor, avgifter och matkostnader 

inom socialförvaltningen” med tillhörande bilagan ”Beskrivning av 

taxa” och bilagan ”Beräkning av avgifter och matkostnader 2023”, 

med start 2023-03-01 och med följden att detta beslut ersätter 

tidigare beslut. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge 

socialnämnden i uppdrag att årligen fastställa taxor och 

matkostnader enligt ”Taxor, avgifter och matkostnader inom 

socialförvaltningen med tillhörande bilagan ”Beskrivning av taxa” 

och bilagan ”Beräkning av avgifter och matkostnader 2023”. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att 

ovanstående innebär att socialnämndens beslut 2019-08-13, §132, 

om tillämpningsanvisningar för taxor och avgifter inom 

äldreomsorgen och hemsjukvården, upphävs och ersätts av detta 

beslut. 

 

 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har tagit fram förslag till nya taxor, avgifter och 

matkostnader. Förslaget innehåller nya taxenivåer och beskrivning om 

hur taxorna ska tillämpas, samt ett uppdrag till socialnämnden att 

årligen fastställa taxor och avgifter. Förslaget är att taxorna antas med 

start 2023-03-01, och att tidigare beslut ersätts av detta. 

 

Socialnämnden behandlar ärendet 2022-12-06 § 177. Socialnämnden 

ställer sig bakom förslaget från socialförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-12-06 - SN § 177 

Tjänsteskrivelse om taxor, avgifter och matkostnader.pdf 

Taxor avgifter och matkostnader inom socialförvaltningen.pdf 

Bilaga - Beskrivning av taxa.pdf 

Bilaga - Beräkning av avgifter och matkostnader 2023.pdf  
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____________ 
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KSAU § 10   KLK.2022.401  107  
 

Räddningstjänsten Skåne nordväst - Prislista 2023 
samt prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm  

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

ställa sig bakom förslaget från Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

 

 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) har överlämnat en 

sammanställning över uppräkning av taxor och avgifter för 2023. 

Förutom uppräkningar föreslås att avgiften för onödigt förorsakat 

brandlarm höjs med 1 000 kronor utöver uppräkning. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill att RSNV:s förbundsdirektör ska 

bjudas in till arbetsutskottet, för dialog och information om taxor med 

mera. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv -Prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm.pdf 

Prislista RSNV 2023.pdf 

Protokoll §51 Prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm inom 

RSNV 2023.pdf  

____________ 
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KSAU § 11   KLK.2022.418     
 

Samråd inför inlämnande av ansökan om tillstånd för 
solcellspark inom fastigheterna Persköp 3:63 och 
Persköp 3:49 i Örkelljunga kommun  

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att framföra att kommunens 

bedömning är att den ansökta solcellsparken kommer att innebära 

betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning 

krävs. 

 

 

Sammanfattning 

Ilmatar Persköp AB avser att söka ett frivilligt tillstånd enligt 

miljöbalken till anläggande och drift av en markbaserad 

solenergianläggning om cirka 115 MW och som totalt omfattar cirka 

125 hektar i Örkelljunga kommun. Inför ansökan sker ett samråd med 

berörda fastighetsägare, boende och verksamheter inom cirka 300 

meter från fastigheterna samt till berörda myndigheter och 

intresseorganisationer. 

 

I tjänsteskrivelse 2023-01-11 föreslår stadsarkitekten att 

kommunstyrelsen beslutar att framföra att kommunens bedömning är 

att ansökt solcellspark kommer att innebära betydande miljöpåverkan 

och att en miljökonsekvensbeskrivning krävs. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Martin Gustafsson (C) och Arne Silfvergren (S) yrkar bifall till 

beslutsförslaget i tjänsteskrivelsen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet lämnar beslutsförslag i enlighet 

med förslaget i tjänsteskrivelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Samrådsunderlag Solcellspark Persköp.pdf 

Tjänsteskrivelse Solcellspark Persköp 3:63 och 3:49  

____________ 
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KSAU § 12   KLK.2022.409     
 

Medelpunkten - Utökad låneram  
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

ställa sig positiv till att låneramen utökas.  

 

 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att till 

kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-01 undersöka om den 

utökade låneramen leder till något förändrat ekonomiskt åtagande 

för Örkelljunga kommun. 

 

 

Sammanfattning 

Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten behandlar 2022-11-

29 § 9 ett ärende om förbundets finansiering. Direktionen beslutar att 

verksamheten ska ansöka om utökad låneram hos Helsingborgs stad till 

60 miljoner kronor (mot dagens 40 miljoner). Direktionen beslutar att 

skicka till samtliga medlemskommuner för vidare hantering och beslut i 

respektive kommunfullmäktige. Bakgrundsinformation och analys 

framgår av dokumentet "Kommunalförbundet Medelpunkten - 

Fördjupad bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet". 

 

Arbetsutskottets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar beslutsförslag om att ställa sig 

positiv till att låneramen utökas. Arbetsutskottet bestämmer även att det 

ska undersökas om den utökade låneramen leder till något förändrat 

ekonomiskt åtagande för Örkelljunga kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Utdrag ur sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 2022-

11-29.pdf 

Kommunalförbundet Medelpunkten - Fördjupad bakgrundsinformation 

om verksamhetens likviditet.pdf  

____________ 
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KSAU § 13   KLK.2022.285     
 

Gemensam destinationsresurs 2023 för Familjen 
Helsingborg  
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att Örkelljunga kommun ska 

medverka under 2023, och att 16 357 kronor anslås från kommun-

styrelsens medel till förfogande för att finansiera kommunens 

medverkan. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-10-12 § 232 att meddela 

beredningsgruppen i Familjen Helsingborg att Örkelljunga kommun 

inte deltar i finansieringen av gemensam destinationsresurs. 

 

Bakgrunden är att det under 2022 fanns en destinationstjänst på 80 

procent för att arbeta med marknadsföring och destinationsutveckling 

för hela Familjen Helsingborg. För att kunna fortsätta arbetet under 

2023 togs det fram en finansieringsmodell för kommunerna i Familjen 

Helsingborg, där Örkelljunga kommuns kostnad för 2023 skulle bli 16 

357 kronor av totalkostnaden om 570 000 kronor. Tjänsten ska under 

2023 fokusera på press- och visningsresor utanför Tourism in Skåne, 

destinationspitchen, destinationsgruppen och eventuellt nytt projekt. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Christian Larsson (M) redogör för händelseförloppet sedan beslutet 

2022-10-12. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar beslutsförslag om att 

Örkelljunga kommun ska medverka under 2023, och att 16 357 kronor 

anslås från kommunstyrelsens medel till förfogande. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-10-12 - KSAU § 232 

Underlag från Familjen Helsingborg om gemensam 

destinationstjänst.pdf  

____________ 
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KSAU § 14   KLK.2022.417     
 

Dataskyddsombud för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2023-2026  

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att utse Michael Werner till 

dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde 

under mandatperioden 2023-2026. 

 

 

Sammanfattning 

Enligt dataskyddsförordningen ska varje nämnd utse och anmäla sitt 

dataskyddsombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 

2016/679 (GDPR).  

 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-04-03 § 94 att utse Michael Werner 

till dataskyddsombud som ett tidsbegränsat uppdrag. Uppdraget har 

sedan årligen förnyats under mandatperioden.  

 

I tjänsteskrivelse 2022-12-27 föreslår kansli- och HR-chefen att 

Michael Werner utses till dataskyddsombud för perioden 2023-2026. 

Motiveringen är att en fortsättning ses som den bästa lösningen för 

kommunstyrelsen, då Michael Werner båden har juridisk kompetens 

och erfarenhet av uppdraget som dataskyddsombud. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om dataskyddsombud för kommunstyrelsen 2023-

2026.pdf  

____________ 
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KSAU § 15   KLK.2023.29     
 

Hörslingor i kommunens lokaler  
 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar 2022-12-14 § 279 ett 

initiativ om hörslinga som stöd till föreningar. I samband med ärendets 

behandling, lämnas ett uppdrag till kommundirektören att undersöka 

vilka av kommunens lokaler som har hörslingor och om dessa är i 

funktion. 

 

Kommundirektören redovisar i tjänsteskrivelse 2023-01-10 att det finns 

stationära hörslingor i följande av kommunens lokaler: 

• Kungsskolan Aula  

• Tallgården Blå rummet  

• Utbildningscentrum Samlingssal  

• Forum Blackbox  

• Södergårdens matsal  

• Örkelljungasalen  

 

Vidare skriver kommundirektören att drift och underhåll av stationära 

hörslingor är en del av fastighetsenhetens ordinarie verksamhet. I ett 

steg att tydliggöra vilka lokaler som erbjuder hörslinga ska 

lokalförsörjningsplanen kompletteras med uppgifterna.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om hörslingor i kommunens lokaler.pdf  

____________ 
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KSAU § 16   KLK.2022.398     
 

Gemensam organisation och förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och 
fritidsförvaltningen  

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna den föreslagna 

organiseringen av den nya förvaltningen. 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge den gemensamma 

förvaltningschefen i uppdrag att genomföra risk- och 

konsekvensanalyser samt att genomföra lagstadgad förhandling 

gällande organisering av en ny och gemensam förvaltning. 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att nuvarande 

samhällsbyggnadschef får ansvaret som den gemensamma 

förvaltningschefen för den sammanslagna organisationen. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutar 2022-11-28 att slå samman 

samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden till en 

nämnd från och med 2023-01-01. Beslutet berör inte förvaltnings-

organisationen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-12-14 § 280 att uppdra 

åt kommundirektören att lämna förslag på en organisation med en 

gemensam förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen samt 

kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

Kommundirektören lämnar 2023-01-10 förslag på möjlig organisering 

med en gemensam förvaltningschef. Kommundirektören föreslår att 

kommunstyrelsen beslutar följande: 

• Godkänna den föreslagna organiseringen av den nya 

förvaltningen. 

• Ge den gemensamma förvaltningschefen i uppdrag att 

genomföra risk- och konsekvensanalyser samt att genomföra 

lagstadgad förhandling gällande organisering av en ny och 

gemensam förvaltning. 
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• Nuvarande samhällsbyggnadschef får ansvaret som den 

gemensamma förvaltningschefen för den sammanslagna 

organisationen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-12-14 - KSAU § 280 

Tjänsteskrivelse om organisationsförändring för samhällsbyggnad, 

kultur och fritid.pdf 

Organisationsförslag för gemensam förvaltning av samhällsbyggnad 

och kultur.pdf  
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KSAU § 17   KLK.2023.4     
 

Information från kommundirektören  
 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kommundirektören lämnar information om flera aktuella etablerings- 

och exploateringsärenden. Vidare informeras om att inköps- och 

upphandlingspolicyn behöver förändras. Ett förslag kommer att lämnas 

till arbetsutskottets sammanträde i februari. 

 

____________ 
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KSAU § 18   KLK.2023.1  805  
 

Ansökan från Värsjö Byalag om stöd för fiberanslutning  
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att bevilja stöd om 10 000 

kronor i enlighet med ansökan. Kostnaden finansieras via 

kommunstyrelsens medel till förfogande. 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att eventuella motsvarande 

ansökningar från andra föreningar ska vara inkomna före 

utgången av 2023. 

 

 

Sammanfattning 

Värsjö byalag ansöker om stöd med 10 000 kronor för fiberanslutning 

till Värsjö medborgarhus. Byggnaden och tomten ägs av 

Andelsföreningen Värsjö Medborgarhus u.p.a. som är en underförening 

till Värsjö byalag, med gemensam styrelse. Avtalet är därför tecknat av 

underföreningen, men huvudföreningen står för alla kostnader. I 

ansökan uppges att föreningen kommer att egenfinansiera resterande 11 

900 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Värsjö byalag - med borttagna uppgifter 

1 faktura.pdf 

2 tidningsartikel.pdf 

3 utdrag protokoll ks 2021-08-11.pdf  

____________ 
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KSAU § 19   KLK.2023.32     
 

Fasta arvoden till nämnd för samhällsbyggnad, kultur 
och fritid  
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att fasta arvoden till den 

sammanslagna nämnden för samhällsbyggnad, kultur och fritid 

ska utgå i enlighet med upplägget för samhällsbyggnadsnämnden i 

"Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda samt 

valförrättare mandatperioden 2023-2026". 

 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutar 2022-11-28 att slå samman 

samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden till en 

nämnd från och med 2023. 

 

Bestämmelserna om ersättning för förtroendevalda samt valförrättare 

mandatperioden 2023-2026 antogs av kommunfullmäktige 2022-09-26 

§ 77. 

 

Mot bakgrund av att bestämmelserna togs fram innan 

nämndssammanslagningen var beslutad, är bestämmelserna inte 

anpassade till sammanslagningen. Det uppkommer därmed ett behov av 

att tolka bestämmelserna, vilket enligt § 19 i bestämmelserna görs av 

kommunstyrelsen. 

 

Enligt bestämmelserna har samhällsbyggnadsnämndens ordförande 80 

procent av ett inkomstbasbelopp i årsarvode, medan ledamöterna i 

arbetsutskottet har vardera 15 procent. För kultur- och fritidsnämnden 

uppgår årsarvodet för ordförande till 25 procent av ett 

inkomstbasbelopp, samt tio procent vardera för vice ordförandena. 

 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag - Utdrag ur bestämmelser om ersättning för 

förtroendevalda 2023-2026.pdf  

____________ 
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KSAU § 20   KFN.2022.157  800  
 

Intern kontroll 2023 - kultur- och fritidsnämnden  
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Dåvarande kultur- och fritidsnämnden har 2022-12-05 § 104 beslutat 

att anta plan för intern kontroll 2023. Beslutet och planen redovisas för 

kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-12-05 - KFN §104 

Plan för intern kontroll KFN 2023 - förslag.pdf 

Bruttorisklista intern kontroll KFN 2023.pdf  
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KSAU § 21   SBN.2022.43  30  
 

Internkontrollplan - SBN 2023  
 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera 

ärendet till nämnden, med uppdrag att följa 

tillämpningsanvisningarna för intern kontroll. 

 

 

Sammanfattning 

Dåvarande samhällsbyggnadsnämnden har 2022-12-05 § 115 beslutat 

att anta plan för intern kontroll 2023. Beslutet och planen redovisas för 

kommunstyrelsen. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Christian Larsson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till nämnden, 

med uppdrag att följa tillämpningsanvisningarna för intern kontroll. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet i 

enlighet med yrkandet från Christian Larsson (M). 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-12-05 - SBN § 115 

Tjänsteskrivelse Internkontroll 2023 

Internkontrollplan SBF 2023  

____________ 
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KSAU § 22   SN.2022.305     
 

Plan för intern kontroll 2023, socialnämnden  
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden har 2022-12-06 § 172 beslutat att anta plan för intern 

kontroll 2023. Beslutet och planen redovisas för kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-12-06 - SN § 172 

Tjänsteskrivelse om plan för intern kontroll 2023 

Socialförvaltningens förslag till plan för intern kontroll 2023 

Bilaga om egenkontrollplan  
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