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Tid och plats
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2021-06-02 - Kommunhuset klockan 13.30 -16.15.
Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande, ordförande
Niclas Bengtsson (SD) - andre vice ordförande
Thomas Bjertner (S) - ledamot
Tommy Brorsson - ledamot, Arne Silfvergren (S) - ledamot
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Per-Uno Nilsson (M) - ledamot, Anneli Eskilandersson (SD) - ledamot
Tomas Nilsson (C) - ledamot, Michael Bengtsson (SD) - ledamot
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Mikael Strömbäck, § 116 mark- och exploateringsingenjör,
Anna Lindström, ekonomichef, § 103 106. 109-11, 123

Justering
Justerare

Anneli Eskilandersson

Plats och tid
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.................................................................
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.................................................................
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KS § 103 KLK.2021.3

0

Eventuellt övriga ärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som extra ärende hantera KLK
2021.208 Renovering och ombyggnad av Kungsskolan.
___________
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KS § 104 KLK.2021.22

0

Information från Örkelljunga Fjärrvärmeverk
Kommunstyrelsens
Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande lägga informationen
från ordförande Per-Uno Nilsson och Stefan Jacobsson, VD för
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB till handlingarna.
Bolagets informationsskyldighet till ägaren
Kommunstyrelsen i Örkelljunga kommun, har enligt § 14 bolagsordningen rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt
att i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet.
Detta innebär bl.a. att bolaget till kommunstyrelsen skall lämna
återkommande rapportering, minst två gånger per år, om den
ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen inom bolaget. Vid
minst två tillfällen per år skall bolagets ledning, efter initiativ från i
första hand kommunstyrelsens ordförande, delta i dialogmöte med
kommunledningen, varvid bolaget skall rapportera aktuell och
beräknad måluppfyllelse av de mål som finns i detta direktiv. Vid dessa
tillfällen ska bolaget även informera kommunstyrelsen om bolagets
arbete med intern kontroll, eventuella brister som upptäckts i den
interna kontrollen och åtgärder som vidtas för att åtgärda upptäckta
brister. Bolaget ska även informera kommunstyrelsen om eventuella
brister i den interna kontrollen som revisorerna påpekat.
Enligt av kommunfullmäktige reviderade ägardirektiv gäller följande
för kommunens helägda bolag:
2 Juni (KS) Kommunstyrelsen har uppföljningsmöte med bolagen
enligt dagordning som bifogas kallelsen till kommunstyrelsens
sammanträde. På dagordningen ska bland annat följande punkter
finnas:
• Genomgång/redovisning av utfallet för 1:a tertialet.
• Prognos som avser helåret 2021, inklusive prognos för måluppfyllelse
avseende målen i ägardirektiven.
• Analys och föredragning av möjligheter och risker i verksamheterna.
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Vid bolagets redovisning 2021-04-07 presenterades följande
information:
Ordförande Per-Uno Nilsson och VD Stefan Jacobsson, Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB informerade utförligt till kommunstyrelsen enligt
följande:
•
•
-

Årsredovisning 2020.
Föredragning bokslut.
Måluppfyllelse ägardirektiv.
Soliditet Krav: lägst 10% Resultat: 24%
Avkastning Krav: 3% Resultat: 4%
Utdelning Krav: 0% Resultat 0%.
Bolaget uppfyller de ekonomiska målen.

• Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplan för 2021 omfattar: 1 tekniskt underhåll, 2
driftoptimering, 3 marknad och 4 personalförändringar.
1 Tekniskt underhåll Produktion: Tekniskt underhåll av
produktionsanläggning sker enligt planerad underhållsplan budget 700
000:1 Tekniskt underhåll externt: Mätarbyten och reparation av läckor
undersökning av fjärrvärmenät sker enligt underhållsplan Budget 450
000:2 Driftoptimering av produktion sker fortlöpande.
3 Marknad: Kartläggning av ytterligare marknad för förtätning och
utbyggnad sker.
4 Personalförändringar: Pga pensioneringar sker rekrytering av ny
personal, ej budgeterat och svagt resultatpåverkande.
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• Möjligheter/risker i verksamheten
Analysen uppdelas i: 1 Marknad, 2 Teknisk drift, 3 Klimat/miljö. 4
Personal och 5 Bränsle.
1.Marknad:
+ Stabil kundkrets med mångåriga kundrelationer, enkelt att föra
dialog, hög anslutningsgrad. Stabilt.
+ Höga elpriser stärker bolagets ekonomi map hög andel
egenproducerad El.
– Liten kvarvarande marknad för expansion, Nya byggnader byggs
energieffektiva varför anslutning till fjärrvärmenätet försvåras
kostnadsmässigt, nya marknader bör utredas.
- Kundbeståndet energioptimerar med minskad försäljning som resultat,
utan ytterligare marknad kommer omsättningen i bolaget att minska.
2 Teknisk drift:
+ Bolaget arbetar med förbyggande underhåll för att upprätthålla en
hög leveranssäkerhet och för att säkerställa lång teknisk livslängd.
-Det går ej att förutspå vissa typer av haveri som tex läckor eller
haveri på teknisk utrustning, detta trots förbyggande underhåll,
framgent kan man förvänta att vissa reinvesteringar måste genomföras
då anläggningen i vissa avseenden börjar bli äldre.
3 Klimat/Miljö:
+ Högre miljökrav gör Fjärrvärmen till ett starkare argument och ett
ytterligare hållbart val för ett hållbart samhälle. Varierande klimat och
eltillgång stärker argumentationen för fjärrvärme som en säker källa för
värmeförsörjning.
-Stärkta miljökrav kan medföra framtida behov av ytterligare
rökgasrening samt även investering i annan teknisk utrustning.
-Varierande klimat försvårar budgetarbetet, avkastningskravet borde
formuleras som ett rullande genomsnitt på tex 4 år.
-Byggregler och bidragsregler premierar dessvärre nybyggnation med
el och värmepump som energikälla.
4 Personal:
+ Liten organisation, korta beslutsvägar och arbetar som en familj stort
ansvarskännande.
-Sjukdomsfall påverkar stort, extern personal är nödvändig för
beredskap, upprätthålla teknisk kompetens på extern personal är svårt.
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5 Bränsle:
+ Bränsletillgången är god, bränslebehovet är upphandlat på flera
leverantörer dessutom sker inköp av bränsleved vilket flisas på plats,
detta innebär även god lagerhållning för oförutsedda
leveransstörningar.
-Priset på bränsle varierar med internationell marknad för tex
pappersmassa etc varför priset kan fluktuera.
-Bränslefukthalten har genomsnittligt sjunkit genom åren vilket sänker
totalverkningsgraden och kan innebära behov av ombyggnad av
förbränningsutrustning.
Kommunstyrelsens behandling 2021-06-02
Ordförande Per-Uno Nilsson och Stefan Jacobsson, VD för Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB informerar, dels om uppföljning av budget 2021,
dels Energileverans intäkt och Energiproduktion kostnad.
Dessutom informeras om uppföljning av den redovisning som
lämnades vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-07. Enligt
prognosen finns ett överskott i bolaget om ca 500.000 kronor. En
rekrytering har genomförts. Risker med bortfall av kunskap elimineras
genom naturlig överföring av arbetsuppgifter mellan tillträdd personal
och den personal som kommer att vara anställd reducerad tid inför
pensionsavgång.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-07 - KS § 47
KSAU BUDGET_UTFALL 20210430pdf.pdf
KSAU Budget-Utfall Styrelsen.pdf
___________
Expedieras till:
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB
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KS § 105 KLK.2021.9

0

Information från Örkelljungabostäder AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Niklas
Örning VD för Örkelljungabostäder AB till handlingarna.

Bakgrund
Bolagets informationsskyldighet till ägaren
Kommunstyrelsen i Örkelljunga kommun, har enligt § 14
bolagsordningen rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
samt att i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet.
Detta innebär bl.a. att bolaget till kommunstyrelsen skall lämna
återkommande rapportering, minst två gånger per år, om den
ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen inom bolaget. Vid
minst två tillfällen per år skall bolagets ledning, efter initiativ från i
första hand kommunstyrelsens ordförande, delta i dialogmöte med
kommunledningen, varvid bolaget skall rapportera aktuell och
beräknad måluppfyllelse av de mål som finns i detta direktiv. Vid dessa
tillfällen ska bolaget även informera kommunstyrelsen om bolagets
arbete med intern kontroll, eventuella brister som upptäckts i den
interna kontrollen och åtgärder som vidtas för att åtgärda upptäckta
brister. Bolaget ska även informera kommunstyrelsen om eventuella
brister i den interna kontrollen som revisorerna påpekat.
Bolaget skall vidare till kommunen översända protokoll från
bolagsstämma, protokoll från styrelsesammanträde,
budget, drift- och investeringsbudget, samt verksamhets- och
ekonomiska mål, bolagets årsredovisning med revisionsberättelse,
delårsbokslut samt övriga ekonomiska och verksamhetsrapporter som
kommunstyrelsen begär.
Boksluts- och delårsredovisning ska lämnas enligt beslutad tidplan till
ekonomikontoret, med erforderliga underlag till grund för kommunens
sammanställda redovisning enligt lagen om kommunal redovisning.

9(49)

Sammanträdesprotokoll 2021-06-02
Kommunstyrelsen
I årsredovisningen skall uppgifter lämnas om hur styrelsen och
verkställande direktören anser att ändamålet med bolagets verksamhet
förverkligats under året.
Uppföljningsmöte7 april (KS)
Kommunstyrelsen har uppföljningsmöte med bolagen enligt
dagordning enligt nedan. På dagordningen ska bland annat följande
punkter finnas:
Presentation och genomgång av årsredovisningen för 2020.
·
Presentation och genomgång av måluppfyllelse avseende målen
·
i ägardirektiven.
Presentation och genomgång av Verksamhetsplan för 2021 med
·
budget.
Analys och föredragning av möjligheter och risker i
·
verksamheterna.
Information i kommunstyrelsen 2021-04-07
Ordförande Henrik Linderos och VD Niklas Örning Örkelljungabostäder AB informerade kommunstyrelsen utförligt om verksamheten
2021-04-07:
Av informationen framgick bl a följande
Årsbokslut och Årsredovisning
·
Uppfyllt ägarens mål, bl a långsiktig soliditet 20 procent som
·
idag är 49 procent. Kommunal borgen finns i de flesta lånen.
Klarat avkastningsmålet på 3 % Under 2020 hade vi 4,2 %.
Under senaste treårsperioden hade vi 4,6 %.
Översänder protokoll m m till ägaren
·
Ägardirektiven anger byggnation i Eket, Skånes Fagerhult och
·
Åsljunga. Bolaget planerar fortsatt byggnation i Eket med en
etapp 2.
Planerar för framtiden byggnation i Örkelljunga
·
Verksamhetsplan 2021
Budget finns för renoveringar och underhållsarbeten. Följer
·
underhållsplan.
I Tre kronor huset ska man byta fönster m m och tegelfasad
·
p g a frostsprängningar.
Sedvanligt underhåll på lägenheter, 10-15 utflyttningar per år.
·
Lägenheter renoveras efterhand.
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2021
·
·
·
·

Använder redovisningsfirma och planerar kontorslokaler för
administrationen.
Planerar vägprojektering i Eket
2 personer anställda i bolaget som utför arbete i egen regi.
Risker med litet bolag. Om båda blir sjuka samtidigt finns
entreprenör som kan hjälpa till.
Antalet lägenheter i bolaget är för få för att vara ett effektivt
bolag. Eftersatt underhåll är åtgärdat.

Kommunstyrelsens behandling 2021-06-02
2 Juni (KS) kommunstyrelsen har uppföljningsmöte med bolagen enligt
dagordning som bifogas kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde.
På dagordningen ska bland annat följande punkter finnas:
• Genomgång/redovisning av utfallet för 1:a tertialet.
• Prognos som avser helåret 2021, inklusive prognos för måluppfyllelse
avseende målen i ägardirektiven.
• Analys och föredragning av möjligheter och risker i verksamheterna.
Niklas Örning VD för Örkelljungabostäder AB informerar
kommunstyrelsen utförligt om punkterna ovan. Bolagets ekonomi är
tillfredsställande då man ligger något över budget. 80 % av
underhållsplanen är åtgärdad. Bolaget har möjlighet att förvalta fler
lägenheter. Externa entreprenörer hjälper till vid vakanser.
Vid nästa samråd med kommunstyrelsen 2021-10-06 ska information
lämnas om projekt i Skånes Fagerhult.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-07 - KS § 48
___________
Expedieras till:
Örkelljungabostäder AB
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Samhällsbyggnadsnämndens investeringsuppföljning
2020 samt förslag till ombudgetering
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar godkänna i kommunstyrelsen
reviderat förslag till tilläggsbudget 2021 för investeringar enligt
Linus Åstradssons sammanställning.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-02, § 171 att godkänna
investering av vattenledning 160 mm i Bruksvägen från Hjälmsjö
Borg till Ålstigen, ca 320 meter till en bedömd kostnad av 1 250 tkr.
Vattenledningen är viktig för förstärkning av vattennätet och säkra
dricks- och släckvattenförsörjningen i Bruksområdet. Behovet av
1 250 tkr ska omdisponeras från investeringsprojekten.
Kommunstyrelsens beslutar efterhöra samhällsbyggnadsnämndens
redogörelse vad gäller utbyggnad av VA-ledning ÅlstigenKarpstigen. Ärendet i denna del återremitteras därmed till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande inför ställningstagande
av anslag. Kommunstyrelsen önskar specificerade kostnad för
projektet Ålstigen- Karpstigen som är utförd i strid mot
ovanstående beslut i kommunstyrelsen och vad som brustit i
handhavandeprocessen. Ett konkret beredningsunderlag önskas
därmed inför ställningstagande av anslagsäskandet.
Bakgrund
Föreligger Göran Sandbergs och Linus Åstradssons förslag till
Tilläggsbudget 2021 för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
samt omflyttning av investeringsbudget från 2020 till 2021.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna tilläggsbudget
2021 för investeringar enligt sammanställning samt att överlämna
densamma till kommunstyrelsen för hantering.
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Arbetsutskottet 2021-04-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ånyo behandla ärendet vid
sammanträde 2021-05-12 tillsammans med t f samhällsbyggnadschef
Göran Sandberg och Linus Åstradsson, Serkon.
Arbetsutskottets behandling 2021-05-12
Linus Åstradsson och Göran Sandberg lämnar utförlig information i
ärendet.
Under överläggningen tar arbetsutskottet bort poster som Gator/vägar
Asfaltering med 149.478 kronor och Broar 29.206 kronor. För några av
de övriga posterna kommer information att lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde. Förändringarna från dagens möte framgår
tydligt av reviderad sammanställning.
Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från Mattias
Nirvén, 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Linus
Åstradsson, Serkon och Jonnie Svensson, Gata/Park enheten.
Vissa redaktionella ändringar görs i sammanställningen som tydligt
framgår av Linus Åstradssons sammanställning.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-12 - KSAU § 161
Protokoll 2021-04-06 - SBN § 40
KSAU 2021-04-21 Tjänsteskrivelse TB1.pdf
TILL KF SBN investeringsuppföljning 2020 samt förslag till
ombudgetering 2021.pdf
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Linus Åstradsson
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KS § 107 KLK.2021.5

0

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.
Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om personalfrågor.
Kommunjurist Jesper Bokefors kommer att handha frågor för dels
ungdomsrådet, dels det brottsförebyggande arbetet. Förberedelser pågår
enligt uppdrag för att förbättra höstens budgetprocess. En del av
kommunens fonder har sålts och därav med vinst.
___________
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KS § 108 KLK.2021.7

0

Information om Covid 19
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.
Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om minskade antalet
covidsmittade personer i Skåne. För närvarande finns inga smittade
inom socialförvaltningen. Värmen i kombination med ökat antal
vaccinerade är gynnsamt för att motverka covid19.
___________
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KS § 109 KLK.2021.194 04

Anvisningar till Delårsrapport 2021 Örkelljunga
kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens reviderade förslag till Anvisningar till
Delårsrapport 2021.
Bakgrund
Delårsrapporten för 2021 ska utgå från budget 2021, vilket innebär att
delårsrapporten ska analyseras utifrån verksamhetens resultat och mål
med utgångspunkt från 2021. Målen ska analyseras och kommenteras
utifrån begreppet ”God ekonomisk hushållning”. Analysen ska visa om
verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.
Kommunfullmäktige ska behandla och godkänna delårsrapporten.
Revisorerna ska göra en bedömning av om resultatet är förenligt med
de mål som fullmäktige har beslutat.
Delårsrapporten är ett budgetuppföljningsdokument med information
om avvikelser mot givna budgetramar. Om det finns en negativ
budgetavvikelse ska nämnden redogöra för åtgärder och
handlingsplaner för att nå budget i balans för 2021.
Vid upprättande av delårsrapporten ska motsvarande redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen används. Eventuellt nya
rekommendationer från RKR (Rådet för Kommunal Redovisning) bör
beaktas. Rekommendation R17 från RKR om Delårsrapport kommer
att vara vägledande vid framtagning av delårsrapporten.
Någon sammanställd redovisning redovisas inte i delårsrapporten.
Den som har tillgång till delårsrapporten förutsätts även ha tillgång till
kommunens senaste årsredovisning. Följaktligen lämnar
delårsrapporten information främst om händelser och omständigheter
som avser tiden efter den senaste årsredovisningen.
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Föreligger kommunledningsförvaltningens förslag till Anvisningar
inklusive tidplan. Enligt lagen om kommunal redovisning ska
kommuner göra minst en delårsrapport som omfattar en period om
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.
Kommunstyrelsen har beslutat att i år upprätta delårsrapporten per den
31 augusti.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-19 - KSAU § 176
Reviderade Anvisningar Delårsrapport 2021.docx
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Anvisningar för budget 2022 och EFP 2023-2024
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens reviderade förslag till Anvisningar för Budget 2022
och Ekonomisk Flerårsplanering, EFP, 2023-2024.
Bakgrund

Tidplan för budgetarbetet avseende budget 2021
Budgetupptakt. Respektive nämnd tar med sig informationen från budgetupptakten till sina respektive
nämndsmöten i september. Därefter har nämnderna möjlighet att förbereda sin budget i respektive
arbetsutskott i september. Förslag till budget måste därefter beslutas i respektive nämnd i september enligt
nedan.
·
·
·
·
·
·

Samhällsbyggnadsnämnden, 20/9 (i arbetsutskottet den 6/9)
Kultur & Fritidsnämnden, 20/9
Socialnämnden, 28/9 (i arbetsutskottet den 14/9)
Utbildningsnämnden, 7/10 (i arbetsutskottet den 14/9)
Överförmyndarnämnden, 7/9 eller 28/9
Kommunstyrelsen, 6/10 (i arbetsutskottet den 8/9 eller 15/9)

Budgetdialog: Presidierna i nämnderna har möte med KSAU. Endast politiker och ej tjänstepersoner. Tid för
respektive nämnd kommer att skickas ut i separat kallelse.
Ekonomikontoret tillhanda: Förslag till budget ska vara ekonomikontoret till handa, med nämndprotokoll.
Budgetdagar/budgetberedning: Ksau plus insynspartier, ordföranden för nämnder och styrelser, samt
förvaltningschefer.
Beslut i KSAU: beslut om förslag till drift- och investeringsramsbudget 2022 och EFP 2023-2024, finansiella mål
och verksamhetsmål, samt preliminär utdebitering.
Budgeten förhandlas enlig MBL.
Beslut i KS: Beslut av drifts- och investeringsbudget 2022 och EFP 2023-2024, finansiella mål, verksamhetsmål
och preliminär utdebitering.
Beslut i KF: Beslut av drifts- och investeringsbudget 2022 och EFP 2023-2024, finansiella mål, verksamhetsmål
och preliminär utdebitering.
Internbudget ska vara beslutad i nämnderna: Respektive nämnd godkänner sin internbudget.
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Kommunledningsförvaltningen presenterar förslag till anvisningar för
budget 2022 och EFP 2023-2024, inklusive ovanstående Tidplan.
Partigruppernas inlämningstid av respektive budgetmaterial framgår av
reviderade anvisningar från dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-19 - KSAU § 177
Budgetanvisningar 2022.docx
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 111 KLK.2021.200 024

Kommunens pensionsförvaltning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 75,7 mkr i pensionsförvaltningen
som finns på checkräkningskontot formellt sett flyttas från
pensionsförvaltningen till kommunens allmänna medelsförvaltning,
Kommunstyrelsen noterar att kommunchef Stefan Christensson
realiserat 20 miljoner kronor av kommunens aktier från
kommunens pensionsförvaltning för införande på kommunens
likvidkonto för pensionsförvaltningen med ett överskott på 11,3
miljoner kronor.
Bakgrund
När Värdet på pensionsfonderna understiger pensionsskulden
(ansvarsförbindelsen) och när värdet på pensionsfonderna överstiger
ansvarsförbindelsen med mer än 20 mkr ska kommunstyrelsens
arbetsutskott hantera frågan och besluta om fortsatt inriktning och
eventuella åtgärder.
Beskrivning av ärendet
Kommunchef Stefan Christensson och ekonomichef Anna Lindström
meddelar följande:
Per den 30 april 2021 var värdet på pensionsförvaltningens fonder
216,9 mkr, samtidigt som ansvarsförbindelsen per den 31 december
2020 uppgick till 162,9 mkr. Det innebär att fonderna per den 30 april
hade ett värde som översteg ansvarsförbindelsen med 54,0 mkr. Med
anledning av att värdet på fondtillgångarna överstiger ansvarsförbindelsen med mer än 20 mkr ska frågan om den fortsatta
inriktningen enligt policyn för pensionsförvaltningen tas upp för
diskussion och ställningstagande i arbetsutskottet. Orealiserat resultat
uppgick till 60,9 mkr den 30 april 2021.
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Arbetsutskottet behöver även ta ställning till den fortsatta hanteringen
av likvida medel som fortfarande ingår i pensionsförvaltningen och
som för närvarande inte är placerade i värdepappersfonder. Totalt 75,7
mkr är placerade på kommunens checkräkningskonto utan beslut om att
exkludera medlen från pensionsförvaltningen. Fondförvaltningen har
haft som syfte att matcha ansvarsförbindelsen. Under åren 2014 – 2020
har pensionsutbetalningar gjorts till en sammanlagd summa av 73,9 tkr,
dessa utbetalningar har hanterats som löpande verksamhetskostnader.
Per 2021-05-03 hade kommunen 89,6 mkr i likvida medel plus 30 mkr
i checkräkningskredit.
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att kommunstyrelsen beslutar:
Att de 75,7 mkr i pensionsförvaltningen som finns på
checkräkningskontot formellt sett flyttas från pensionsförvaltningen till
kommunens allmänna medelsförvaltning, för att användas i den dagliga
drifts- och investeringsverksamheten.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-19 - KSAU § 178
Tjänsteskrivelse pensionsförvaltningen.docx
___________
Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
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KS § 112 KLK.2021.142 007

Revisorernas kartläggning av kommunens
implementering av barnkonventionen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande över revisorernas
kartläggning av kommunens implementering av barnkonventionen
översända skrivelse jämte därtill hörande handlingar från
kommunchef Stefan Christensson, folkhälsoutvecklare Li
Merander och kommunjurist Jesper Bokefors.
Bakgrund
Revisorerna har till kommunen översänt kartläggning av kommunens
implementering av barnkonventionen. Rapporten har översänts till
kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
I skrivelsen framgår att KPMG har av Örkelljunga kommuns revisorer
fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens arbete med
att implementera barnkonventionen i verksamheterna. Kartläggningen
ingår i revisionsplanen 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år
2020.
Vår sammanfattande bedömning och slutsats är att granskade nämnder
och styrelse inte fullt ut implementerat barnkonventionen i
verksamheten och säkerställt att barnets rättigheter tillvaratas i beslut
som rör barn och unga. Vidare saknas mål och styrdokument som
klargör hur barnets rättigheter ska tillgodoses inom respektive nämnd.
Insatser som genomförts avser framförallt utbildningsinsatser och olika
insatser/forum för att göra barn och unga delaktiga i beslut som rör
dem.
Vidare bedömer vi att nämnderna och styrelse behöver stärka sin
uppföljning av arbetet som rör tillämpningen av barnkonventionen i
syfte att säkerställa att intentionerna i lagstiftningen uppnås samt för att
vidareutveckla arbetet med barnkonventionen i sin helhet.
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Revisorerna önskar yttrande från kommunstyrelsen och granskade
nämnder med anledning av resultatet i granskningen med en
beskrivning kring vilka åtgärder styrelsen och nämnder avser att vidta
för att säkerställa att barnkonventionen implementeras i verksamheten.
Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast 2021-06-17.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera revisorernas
kartläggning av kommunens implementering av barnkonventionen till
kommunchefen för yttrande senast 2021-05-19.
Föreligger yttrande jämte därtill hörande handlingar från kommunchef
Stefan Christensson, folkhälsoutvecklare Li Merander och
kommunjurist Jesper Bokefors.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-19 - KSAU § 186
Missiv från revisorerna om kartläggning av kommunens
implementering av barnkonventionen
Revisorernas kartläggning om barnkonventionen
Yttrande till revisionen avseende åtgärder för att stärka kommunens
barnrättsarbete.pdf
Tjänsteskrivelse – Åtgärder för att stärka kommunens barnrättsarbete
Mall för tjänsteskrivelser
___________
Expedieras yttranden till:
Revisorerna
KPMG
Stefan Christensson
Li Merander
Jesper Bokefors
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
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KS § 113 KLK.2021.143 007

Revisorernas granskning av intern kontroll 2020 för
Örkelljunga kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande över revisorernas
rapport granskning av intern kontroll 2020 för Örkelljunga
kommun översända tjänsteskrivelse 2021-05-03 från ekonomichef
Anna Lindström.
Bakgrund
Revisorerna har till kommunstyrelsen överlämnat granskning av Intern
kontroll 2020.
I skrivelsen framgår att KPMG har av Örkelljunga kommuns revisorer
fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens och nämndernas arbete
med den interna kontrollen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år
2020.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen
och nämnderna har en tillräcklig intern kontroll.
Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att Örkelljungas
kommuns arbete med intern kontroll inte fullt ut sker på ett
ändamålsenligt sätt och i enlighet med kommunens reglemente för
intern kontroll. Sammantaget bedömer vi att kommunstyrelsen och
nämnderna delvis har en tillräcklig intern kontroll och att åtgärder bör
vidtas för att stärka nämndernas och styrelsens interna kontrollarbete.
Vi har noterat att det inte tas fram någon bruttorisklista för att värdera
eventuella risker och i flertalet nämnder återkommer kontrollområden
som tidigare inte visat några avvikelser. Flertalet nämnder beaktar inte
olika typer av risker, framförallt beaktas inte juridiska risker i
nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser. Vi noterar även att det
finns brister när det gäller att ta fram åtgärder för identifierade
avvikelser samt att det i en del fall inte görs kontroller på samtliga
kontrollområden som fastställts i den ursprungliga intemkontrollplanen
(kultur- och fritidsnämnden).
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Revisorerna noterar även att styrelsens och nämndernas uppföljning av
den interna kontrollen i många fall sker först i februari-mars vilket
medför en kort tidsram för revisorerna att ta del av underlag och
genomföra sin granskning som en del av deras ansvarsprövning och
uttalande kring huruvida styrelsens och nämndernas interna kontroll har
varit tillräcklig.
Vi kan även konstatera att det i kommunstyrelsens uppföljning av den
interna kontrollen 2020 saknas en samlad bedömning av nämndernas
och kommunens system för intern kontroll 2020 med förslag på
förbättringar, vilket ska genomföras enligt kommunens reglemente för
intern kontroll.
Revisorerna önskar yttrande från kommunstyrelsen med anledning av
resultatet i granskningen med en beskrivning kring vilka åtgärder som
styrelsen avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen.
Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast 2021-06-17. För övriga
granskade nämnder kommer nämndernas arbete med intern kontroll
följas upp i samband med revisorernas årliga dialogmöten.
Arbetsutskottet 2021-04-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera revisorernas
Granskning av Intern kontroll 2020 till kommunchefen för yttrande
senast 2021-05-19.
Föreligger tjänsteskrivelse 2021-05-03 från ekonomichef Anna
Lindström.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-19 - KSAU § 179
Revisorernas Granskning av intern kontroll 2020.pdf
SLUTLIG_Rapport intern kontroll 2020 (002).pdf
Tjänsteskrivelse Svar till revisionen efter granskning av intern kontroll
2020
___________
Expedieras till:
Anna Lindström
Stefan Christensson
Revisorerna
KPMG
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KS § 114 KLK.2021.55

191

Överförmyndarnämndens återrapportering av intern
kontroll 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till handlingarna
Överförmyndarnämndens återrapportering av intern
kontroll 2020.
Sammanfattning
Överförmyndarnämnden ska årligen utvärdera och sammanfatta sin
internkontroll. Dokumentet ska skrivas under av ordföranden och
handläggare. Sammanfattningen utgörs av bilaga i beslutsunderlaget.
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av
intern kontroll 2020.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-19 - KSAU § 180
Scannad intern kontroll plus paragraf.pdf
___________
Expedieras till:
Överförmyndarnämnden
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KS § 115 KLK.2021.198 191

Internkontrollplan och arbetsprocesser 2021 Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till handlingarna
Överförmyndarnämndens Internkontrollplan 2021.
Sammanfattning
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna Internkontrollplan och
arbetsprocesser 2021.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-19 - KSAU § 181
Nu gällande internkontrollplan för 2021.docx
___________
Expedieras till:
Överförmyndarnämnden
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KS § 116 KLK.2020.497 253

Överlåtelse - Del av Turabygget 1:10 - Palms blommor
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med upprättat
köpekontrakt obebyggd fastighet försälja del av fastigheten
Örkelljunga Turabygget 1:10 om ca 20 000 kvm, omedelbart
nordöst om "Ängelholmsvägen" till Bolaget Palms blommor för en
köpeskilling om 200 000 kronor.
Niclas Bengtsson, Anneli Eskilandersson och Michael Bengtsson
reserverar sig mot beslutet till förmån för Niclas Bengtssons yrkande
om återremiss för omarbetning till marknadsvärdepris och att området
ska delas upp i två tomter.
Beskrivning av ärendet
Bolaget Palms blommor har kommit in med skrivelser gällande
förfrågan om att få köpa mark norr om Örkelljunga tätort. Avsikten är
att få utrymme för att skapa nyetablering för bolagets
växthusverksamhet. För närvarande har bolaget sin verksamhet i
Klippebygget strax utanför Örkelljunga tätort.
Förfrågan gäller förvärv av del av kommunens fastighet Turabygget
1:10. Området ligger i anslutning till länsväg 114 (Ängelholmsvägen)
och avser ett område om 20 000 m2 . Bolaget har för avsikt att som
första etapp uppföra byggnader om 500 m2 på marken Vid senare
förtydliganden har bolaget framfört att begärd yta skulle möjliggöra
även frilandsodling av t.ex. bär och julgransodlingar. Utfarten önskas
ske med direktanslutning till länsvägen.
I dialoger har bolaget bekräftat att de kommer att svara för kostnaderna
som krävs för att uppnå önskat genomförande. Önskemål har också
förts fram om att kunna anslutas till det allmänna VA-nätet.
Internremissen har givit besked att detaljplan saknas men att begäran
får anses vara förenlig med gällande översiktsplan. Farhåga är dock att
utfartslösning enligt framställan att tillstånd inte kan fås av Trafikverket
såvida inte dyrbar anslutningslösning anläggs.
Avgörande fråga för bolagets slutliga initiativ är till vilket pris marken
kan säljas i och med att all exploatering sker som egen investering.
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Bedömningar
Begärt areal är för stor beaktat framtida planläggning och rådighet för
annan kommande samhällsutveckling. Bolaget erbjuds istället att få
köpa 10 000 m2 samt erbjuds möjlighet till arrendeavtal om 5 år för
resterande behov.
Sätts det lägsta möjliga priset för marken skall bolaget själv svara för
alla förädlingskostnader inklusive eventuellt framdragning för
anslutning till det allmänna VA-nätet.
Markpriset i så fall endast ersättas för markvärdesförlusten. Området
utgörs i sin helhet av råmark och beaktat värderingar gjorda i närtid är
råmarkspriset utan omedelbart förväntasvärde 15- 20 kr/m2. Med
hänsyn till markens läge och därmed framtida potential är 20 kr/m2
skäligt.
Arrendeavgiften bedöms med utgångspunkt i den kommersiella
potentialen som framförs kunna var 5 kr/m2 i den årliga avgiften.
Arbetsutskottets beslut 2021-03-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att erbjuda bolaget Palms
blommor att köpa 10 000 m2 utgörande del av fastigheten Turabygget
1:10 till ett pris om 20 kr/m2. Möjlighet ges till bolaget att ingå
arrendeavtal för resterande arealbehov under 5 år emot en årlig avgift
som motsvarar 5 kr/m2. Ärendet ska åter behandlas i arbetsutskottet
2021-03-17.
Beskrivning
Dialog har återupptagits med bolaget Palms blommor som följd av det
beslut som fattades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10.
Till bolaget har framförts erbjudande om köp av markområde om 10
000 m2 av fastigheten Turabygget 1:10 till ett pris om 20 kr/m2. Har
även framförts erbjudandet om möjlighet att arrendera ytterligare 10
000 m2 under 5 år mot 5 kr/m2. Bolaget har fått utrymme att överväga
erbjuden markåtkomst och har i skrivelse som inkom 2021-03-16
framställt synpunkter på markvärderingen samt önskade alternativ till
förvärv. Det framställs också att bolaget endast är intresserad av att
köpa mark.
Som svar på bolagets skrivelse har lämnats besked att värderingen
grundats på att föremålet för erbjudandet är tomt i råmarksskick och
inte mark för jord- eller skogsbruksändamål.
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Bolaget har framställt följande köpalternativ enligt följande
prioriteringsordning;
1. 20 000 m2, blå + röd + grön, emot 200 000 kr (10 kr/m2).om
2. 14 000 m2 (bedömd areal), blå + röd, emot 150 000 kr (11 kr/m2).
3. 10 000 m2 (motsv. KSAU-beslut), röd, emot 200 000 kr (20 kr/m2).

Förslag till beslut
Överlåta till Palms blommor 10 000 m2 från fastigheten Turabygget
1:10 för 20 kr /m2 som innebär totalt cirka 200 000 kr för
fastighetsdelen. Köparen skall svara för samtliga kostnader och avgifter
som behövs för att iordningställa marken för avsett ändamål.
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Arbetsutskottet 2021-04-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlåta till Palms blommor
20 000 m2 från fastigheten Turabygget 1:10 för 10 kr /m2 som innebär
totalt cirka 200 000 kr för fastighetsdelen blå + röd + grön. Köparen
skall svara för samtliga kostnader och avgifter som behövs för att
iordningställa marken för avsett ändamål. Fastigheten ska bebyggas
inom viss tid i enlighet med kommunens regler i samband med
överlåtelse av fastigheter. Mikael Strömbäck får i uppdrag att
återkomma i ärendet med erforderliga köpehandlingar inför beslut i
kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet 2021-05-19
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med upprättat köpekontrakt
obebyggd fastighet försälja del av fastigheten Örkelljunga Turabygget
1:10 om ca 20 000 kvm, omedelbart nordöst om "Ängelholmsvägen"
till Bolaget Palms blommor för en köpeskilling om 200 000 kronor.
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Niclas Bengtsson yrkar att ärendet ska återremitteras för omarbetning
till marknadsvärdepris och att området ska delas upp i två tomter.
Gunnar Edvardsson, Per-Uno Nilsson, Tommy Brorsson, Tomas
Nilsson och Thomas Bjertner yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till
beslut.
Proposition 1
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på frågan om ärendet ska återremitteras, dels avgöras
vid dagens sammanträde och finner att det sistnämnda förslaget antas.
Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Nej-röst för att ärendet skall återremitteras för omarbetning till
marknadsvärdepris och att området ska delas upp i två tomter.
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Genomförd omröstning utfaller med 8 röster för ja och 3 röster för nej.
Thomas Bjertner, Tommy Brorsson, Andreas Johansson, Arne
Silfvergren, Per-Uno Nilsson, Tomas Nilsson, Gunnar Edvardsson och
Clas Engström röstar ja. Niclas Bengtsson, Anneli Eskilandersson och
Michael Bengtsson röstar nej.
Kommunstyrelsen har således beslutat att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.
Niclas Bengtsson, Anneli Eskilandersson och Michael Bengtsson
reserverar sig mot beslutet till förmån för Niclas Bengtssons yrkande
om återremiss.
Proposition 2
Ordföranden ställer därefter proposition, dels på frågan om tillstyrkan
till arbetsutskottets förslag, dels avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen tillstyrkt arbetsutskottets förslag till beslut.
Niclas Bengtsson, Anneli Eskilandersson och Michael Bengtsson
reserverar sig mot beslutet till förmån för Niclas Bengtssons yrkande.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-19 - KSAU § 199
Underlag- Köpehandlingar
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 104
Skrivelse- Svar angående framförda synpunkter
Skrivelse- Framställan om förvärv
Skrivelse- Besked om försäljningsförutsättningar
Skrivelse- Förtydligande från intressent
Kartbilaga
Skrivelse- Förfrågan om förvärv av fastighetsdel
Tjänsteskrivelse
Tjänsteskrivelse- Förvärvsframställan
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 117 TEKE.2017.14 302

Bulleråtgärder vid E4 i närheten av Konduktörsvägen i
Eket
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uttala att Örkelljunga kommun inte
finner tidigare planerade bulleråtgärder i Eket aktuella med
hänvisning till att kommunen då tar över Trafikverkets ansvar.
Redogörelse för ärendet
Söderåsens miljöförbund beslutade den 10 december 2019 att förelägga
Trafikverket att senast den 31 augusti 2020 ha genomfört de
bullerskyddsåtgärder som krävs för att trafikbullret från Europaväg 4
inte ska överstiga de riktvärden för trafikbuller vid fasad som anges i
regeringens proposition 1996/97:53, Infrastrukturinriktning för
framtida transporter som nivå för god bebyggd miljö (55 dBA
ekvivalent resp. 70 dBA max) vid fastigheten Eket 1:213 .
Trafikverket har överklagat beslutet och yrkar att föreläggandet ska
upphävas eftersom det inte är utrett i ärendet huruvida den åtgärd som
skulle krävas enligt föreläggandet skulle vara tekniskt genomförbar och
ekonomiskt rimlig i förhållande till den miljömässiga nytta som den
skulle ge. Till stöd för sin talan har Trafikverket anfört bl.a. följande.
En sådan utredning av nödvändiga/möjliga åtgärder är inte heller
motiverad i det aktuella fallet. I samband med arbetsplan för
vägombyggnaden fastställdes 1994 vilka åtgärder som var rimliga att
vidta, och för denna fastighet gjordes ställningstagandet att det inte var
rimligt att klara riktvärdet Leq 24 55 dBA. Trafikverket ser inte
anledning att göra en annan bedömning i dagsläget. Enligt
bullermätningen har fastighet Eket 1:213 59 dBA ekvivalent och 71
dBA maximalnivå. Enligt senaste beräkningar har samma fastighet 58
dB ekvivalent .
Nivåerna ligger således endast 1-2 dBA högre än den som beräknades
åstadkommas med den vall som uppförts på platsen. Deras bedömning
är att ett så litet avsteg inte motiverar ytterligare utredningar eller
åtgärder. Trafikverket anser att de beräknade nivåerna är mer
jämförbara med de nivåer som redovisats i planen.
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Edith och Frits Melchiorsen har yttrat sig över överklagandet och anfört
bl.a. följande. De har klagat över bullret från motorvägen sedan 2007.
Det är inte bara de som klagar, men resten av de boende har bara inte
orken att fortsätta. Om det inte finns någon annan lösning får
Trafikverket sätta ett plank runt hela deras tomt så att de kan sitta i
trädgården och tala med varandra utan att behöva ropa. De hör
fortfarande bullret från motorvägen dag och natt eftersom det kör
många stora lastbilar på natten.
Länsstyrelsens skäl för beslutet
Tillämpliga bestämmelser
Av 2 kap. 3 § miljöbalken framgår att alla som bedriver eller avser
att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig
verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska
vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Kraven på hänsyn gäller, enligt 2 kap. 7 § miljöbalken, i den
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna
bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Av 9
kap. 3 § miljöbalken framgår att med olägenhet för människors hälsa
avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan
påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Av 26 kap. 1 § miljöbalken framgår att tillsynen ska säkerställa syftet
med miljöbalken och föreskrifter som har meddelats med stöd av
balken.
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Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter
anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av
miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för
att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten ska dessutom genom
rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar
för att miljöbalkens ändamål ska kunna tillgodoses.
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de
förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd
av denna ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i
det enskilda fallet får inte tillgripas.
Riktlinjer for trafikbuller
Riksdagen har fastställt riktvärden för trafikbuller i den så kallade
infrastrukturpropositionen (Infrastrukturinriktning för framtida
transporter, prop. 1996/97:53, s. 43 f). Riktvärdena tjänar som
vägledning för myndigheter vid bedömningen av vägtrafikfrågor m.m
(god bebyggd miljö). Riktvärdet för trafikbuller utomhus vid husfasad
är 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för
uteplats vid bostadshus. Riktvärden för ljudnivåer inomhus är 30 dBA
ekvivalent och 45 dBA maximal nivå, nattetid. Vid tillämpning av
riktvärden bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till
angiven nivå bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.
Riktvärdena gäller för nybyggnation samt nybyggnad och väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur. När det gäller befintliga miljöer bör
ett åtgärdsprogram genomföras som syftar till att på sikt uppnå
riktvärdena för buller inomhus. I en första etapp bör åtgärderna avse
minst de fastigheter som exponeras för en ljudnivå utomhus om 65
dBA ekvivalent ljudnivå eller däröver. Den första etappen bör
genomföras snarast inom planperioden. Efter första etappen ska arbetet
fortsätta med en andra etapp. I prop. 2012/ 13:25 "Investeringar för ett
starkt och hållbart transportsystem" anger regeringen att de
riktvärden som anges i prop. 1996 / 97:53 även i fortsättningen bör vara
vägledande i planeringssammanhang för såväl transportinfrastruktur
som bostadsbebyggelse.

35(49)

Sammanträdesprotokoll 2021-06-02
Kommunstyrelsen
I Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid
befintliga bostäder, ÄNR NV-08465-15, från oktober 2016 anges att
vid bullerstörning från väg behöver åtgärder normalt övervägas först då
bullret vid fasad för bostäder i nyare befintlig miljö är eller överskrider
den ekvivalenta nivån 55 dBA för buller. För byggnader i äldre
befintlig miljö, dvs. före 1997, behöver åtgärder normalt övervägas
först då bullret vid fasad är eller överstiger den ekvivalenta ljudnivån
65 dBA.
Praxis
Mark- och miljödomstolen har i dom den 27 mars 2018, mål nr M
3200-17, konstaterat att det inte skett någon revidering av målsättningen i infrastrukturpropositionen, varför domstolen utgått från de
riktvärden som anges där. Av Trafikverkets bullerberäkningar framgick
att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fastigheten låg under 65
dBA med god marginal. Klaganden hade anfört att trafikmängden hade
ökat under de senaste åren och att bullerberäkningen inte visade den
ljudnivå som hon faktiskt upplevde. Domstolen fann dock inte
anledning att ifrågasätta bullerberäkningen, som var baserad på
trafiksiffror från fordonsmätningar år 2016. Domstolen bedömde
att fastigheten inte omfattades av den första etappen i åtgärdsprogrammet i infrastrukturpropositionen. Ljudnivån inomhus
motsvarade även till övervägande del det som ansågs vara en god miljö.
Några särskilda skäl för att förelägga om bullerdämpande åtgärder hade
inte framkommit.
Länsstyrelsen gör följande bedömning.
Det är fråga om en byggnad i äldre befintlig miljö. Av bullermätning
som företagits i ärendet framgår att fastigheten Eket 1:213 ligger på en
ljudnivå på 59 dBA ekvivalent och 71 dBA maximalnivå. Enligt den
senaste bullerberäkningen har samma fastighet 58 dB ekvivalent
ljudnivå.
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Olägenheter enligt miljöbalken föreligger då bullernivåerna på
fastigheten överstiger vad som bedömts utgöra en god miljö, fråga är då
om det finns skäl att ställa krav på Trafikverket att vidta
bullerbegränsande åtgärder vid fastigheten Eket 1:213 utifrån den
rimlighetsavvägning som ska göras. Av Trafikverkets bullermätningar
och bullerberäkningar framgår att den ekvivalenta ljudnivån utomhus
på fastigheten ligger under 65 dBA med god marginal. Aktuell fastighet
omfattas således inte av den första etappen i åtgärdsprogrammet i
infrastrukturpropositionen. Några särskilda omständigheter att ändå
förelägga om bullerdämpande åtgärder har inte framkommit.
Miljöförbundets föreläggande ska därmed upphävas.
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet.
Arbetsutskottets beslut 2021-03-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till mark-och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck att till arbetsutskottets
sammanträde 2021-04-14 presentera ärendet.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar efter yrkande från Thomas
Bjertner att till arbetsutskottets sammanträde 2021-05-12 alternativt
2021-05-19 inbjuda t f samhällsbyggnadschef Göran Sandberg för
information i ärendet.
Arbetsutskottets behandling 2021-05-12
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas utförlig information från t f
samhällsbyggnadschef Göran Sandberg om kommunernas ansvar i
förhållande till Trafikverkets ansvar och uppdrag. Huvudmannen, i
detta ärendet, Trafikverket, har ansvar att genomföra eventuella
bulleråtgärder. Tillsynsmyndighet är Söderåsens Miljöförbund. Det
finns fastställt i Arbetsplan att mäta buller. Kommunen äger inte frågan
och ska inte äga frågan. Detta gäller alla vägar där Trafikverket är
huvudman. Trafikverket ska utföra de åtgärder som åligger dem.
Yrkanden
Gunnar Edvardsson och Per-Uno Nilsson yrkar att
Örkelljunga kommun ska uttala att man inte finner tidigare planerade
åtgärder kring bulleråtgärder aktuella med hänvisning till att
kommunen då tar över Trafikverkets ansvar.
Arbetsutskottet instämmer i yrkandet.

37(49)

Sammanträdesprotokoll 2021-06-02
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Per-Uno Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut,
vilket godkännes
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-12 - KSAU § 160
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 108
Beskrivning av historiken i ärendet
Beslut från Länsstyrelsen
Protokollsutdrag, 2016-12-12 - SBN § 124 ( SBN.2016.45)
Tjänsteskrivelse- Samhällsbyggnadschefen, 2016-11-14 (
SBN.2016.45)
___________
Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund
Göran Sandberg
Mikael Strömbäck
Edith och Frits Melchiorsen
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KS § 118 KLK.2021.179 002

Delegation av beslutanderätt om yttrande i enlighet
med 5 § hemvärnsförordningen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar uppdatera socialnämndens
reglemente med en ny punkt i 3 § med följande lydelse
- yttra sig i enlighet med 5 § hemvärnsförordningen (1997:146)
att kommunstyrelsens delegationsordning ändras på så vis att
punkten B.8 utgår. Punkten B.9 byter namn till B.8 samt punkten
B.11 byter namn till B.9.
Bakgrund till förslaget
Enligt 5 § hemvärnsförordningen (1997:146) ska Försvarsmakten innan
avtal skrivs att anta en hemvärnssoldat ge hemortskommunen tillfälle
att yttra sig. I Försvarsmaktens författningssamling (FFS 2010:2)
framgår genom 7 § 3 punkten att avtal får skrivas med en person att bli
hemvärnssoldat endast om denne är pålitlig från säkerhetssynpunkt.
Det framgår vidare genom Sveriges kommuner och regioners ("SKR")
cirkulär 2003:30 att Försvaret gör en omfattande lämplighetsbedömning innan en person antas som hemvärnssoldat bland annat
eftersom en hemvärnssoldat får tillgång till vapen. Utdrag görs bland
annat ur Polisens register.
Vidare framgår av SKR:s cirkulär att det är viktigt för lämplighetsbedömningen att kommunen använder sin rätt att yttra sig och att
kommunens yttrande omfattar en bedömning ifall personen ur
kommunens synvinkel bedöms lämplig som hemvärnssoldat. Det
normala är att kommunens yttrande lämnas av socialförvaltningen och
har då sin utgångspunkt i den kännedom som socialförvaltningen har
om personen. Yttrandet behöver inte motiveras. Det kan tilläggas att i
exempelvis Stockholms stad är beslut om yttrande delegerat från den
politiska nivån till tjänstepersonsnivån, i det fallet till den biträdande
förvaltningschefen.
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Hemortskommunen utgörs i grunden av kommunfullmäktige som
sedan kan delegera sin beslutanderätt i frågan. I Örkelljunga kommun
är det i dagsläget kommunstyrelsens ordförande som har rätt att fatta
beslut om yttrande enligt hemvärnsförordningen vilket framgår av 12 §
punkten J i kommunstyrelsens reglemente samt punkten B.8 i
kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut om yttrande har fattats
omkring en gång per år de senaste tio åren som framgår av det
elektroniska diariet.
Kommunjurist Jesper Bokefors anser att placeringen av
beslutanderätten i de aktuella ärendena är mindre lyckad. Det vore
lämpligare att det, likt i de flesta andra kommuner i stället är
socialnämnden som har beslutanderätten i de aktuella ärendena
eftersom det är socialnämnden som rimligen har bäst kännedom i
kommunen om personens lämplighet som hemvärnssoldat genom sitt
arbete och sin dokumentation. Med delegation om att fatta beslut att
yttra sig kan socialnämnden och socialförvaltningen hantera ärendena
internt.
Det saknas således skäl menar Jesper Bokefors för att
kommunstyrelsen ska fatta beslut i aktuella ärenden. Med anledning av
det lämnas det aktuella förslaget till beslut. Eftersom
kommunstyrelsens reglemente inte specifikt uttrycker att
kommunstyrelsen beslutar om yttranden i
enlighet med hemvärnsförordningen krävs ingen ändring av
ordalydelsen i kommunstyrelsens reglemente, däremot ska en ändring
göras av kommunstyrelsens delegationsordning.
Jesper Bokefors menar därutöver att det vore lämpligt för effektiviteten
och i ärendehanteringen om beslutet fattades på tjänstepersonsnivå
inom socialnämnden eftersom beslutet är av förvaltningskaraktär och
inte bygger på en principiell eller politisk avvägning. Det är däremot ett
ärende för socialnämnden att själva framöver besluta om, ifall
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-12 - KSAU § 165
Tjänsteskrivelse - Delegation av beslutanderätt om yttrande i enlighet
med 5 § hemvärnsförordningen.pdf
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 119 KLK.2021.175 041

Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet NNV
Skåne
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
i Samordningsförbundet NNV Skåne.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2020
för Samordningsförbundet NNV Skåne.
Kommunfullmäktige noterar att Samordningsförbundet bör
utveckla målarbetet utifrån revisionens synpunkter där det bl a
framgår följande:
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet NNV
Skåne inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt då målformulering saknas.
Vi kan inte bedöma huruvida resultatet enligt årsredovisningen är
förenlig med de finansiella mål och verksamhetsmål som är
uppställda eftersom mål saknas.
Niclas Bengtsson (SD) deltar inte i beslutet p g a jäv.
Sammanfattning
Samordningsförbundet NNV Skåne har överlämnat Årsredovisning
2020 till Örkelljunga kommun.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-12 - KSAU § 171
Revisionsberättelse kommunerna och Region Skåne 2020
Samordningsförbundet NNV Skåne.pdf
Revisionsberättelse KPMG 2020 Samordningsförbundet NNV
Skåne.pdf
Signerad ÅR Samordningsförbundet NNV Skåne 2020.pdf
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 120 KLK.2021.190 43

Remiss från Perstorps kommun - Samråd kring
Naturvårdsprogram
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag från
stadsarkitekt Maria Månsson Brink framföra följande till
Perstorps kommun:
Bakgrund
Perstorps kommun har skickat sitt Naturvårdsprogram på remiss. Ett
förslag till naturvårdsprogram för Perstorp togs fram av Söderåsens
miljöförbund med konsulthjälp 2015. För arbetet erhölls medel från
Naturvårdsverket, så kallade LONA-medel. Programmet var aldrig
föremål för samråd och blev inte heller antaget av kommunfullmäktige.
Underlaget har dock använts i översiktsplanearbetet och är ett
värdefullt kunskapsunderlag för översikts- och detaljplanering,
bygglovgivning, strandskyddsfrågor, förvaltning av
mark/naturvårdsinsatser med mera. Det är därför lämpligt att
programmet antas politiskt. Då det gått flera år sedan framtagandet har
programmet reviderats utifrån nya förutsättningar.
Naturvårdsprogrammet består av en pdf och en digital storymap.
Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 29 juni 2021.
Synpunkter
Örkelljunga kommun känner väl igen sig i disposition, upplägg och
ibland direkta formuleringar för Perstorps naturvårdsprogram som nu är
på remiss. Dokumentet har i stora drag samma rubriksättning och
disposition som Örkelljungas naturvårdsprogram från 2018.
Perstorps naturvårdsprogram innehåller tre strategier för naturvården:
1.
Bevara och utveckla naturen
2.
Nyskapa och kompensera naturvärden
3.
Öka kunskapen och sprida engagemang för naturen
De tre strategierna är identiska med de strategier som finns uttalade för
naturvården i Örkelljunga kommun.
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I avsnittet "Lagstiftning och styrande dokument" har vi i Örkelljungas
naturvårdsprogram även tagit upp Plan- och bygglagen, de nationella
miljökvalitetsmålen och de nationella friluftsmålen. Dessa skulle kunna
finnas även i Perstorps naturvårdsprogram, samt även hänvisningar till
Agenda 2030.
Del 2 i såväl Örkelljungas som Perstorps naturvårdsplaner består i
objektsbeskrivningar med naturvärdesklassning. Klassningen är gjord
på samma sätt i båda våra kommuner. I Örkelljunga kommuns
naturvårdsprogram finns en beskrivning av vad de tre klasserna
motsvarar och en förklaring till hur objektsbeskrivningarna ska läsas.
Dessa saknas i Perstorps naturvårdsprogram. Vi utgår från att Klass 1-3
i Perstorp motsvarar klassningen i Örkelljunga, men anser att det kan
förtydligas i Perstorps naturvårdsprogram.
Den digitala karttjänsten är ett bra verktyg i åskådliggörandet av
informationen i naturvårdsprogrammet, som går att utveckla vidare.
I Perstorps naturvårdsprogram finns två objekt beskrivna som ligger på
gränsen mellan Örkelljunga och Perstorps kommuner. Dessa är:
* nr 81, Mosse vid Hagstad (som i Örkelljunga motsvaras av 133, Myr
väster om Maabygget) , och
* nr 82, Maglemyren. (som i Örkelljunga motsvaras av nr 132,
Maglemyren)
Örkelljunga ser positivt på att Perstorp synkroniserat sina objekt med
våra och att objekten ritats ut över kommungränsen. Naturvärden tar
inte hänsyn till administrativa gränser. Däremot är det olyckligt att våra
klassificeringar inte överensstämmer fullt ut. Båda objekten har i
Perstorps naturvårdsprogram fått den lägsta naturvärdesklassen, klass
3.
Örkelljunga har klassat Maglemyr till klass 2 och Myr väster om
Maabygget till klass 3. Vill Perstorps kommun rita ut objekt i
Örkelljunga kommun bör klassificeringen synkroniseras, alternativt får
objektet ha en klass på vår sida kommungränsen och en annan klass på
Perstorps sida, vilket i så fall bör illustreras i kartan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att översända
yttrandet till Perstorps kommun
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Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-12 - KSAU § 166
Sändlista naturvårdsprogram.pdf
Följebrevnaturvårdsprogram.pdf
Yttrande Naturvårdsprogram Perstorps kommun
___________
Expedieras till:
bn@perstorp.se, senast 2021-06-29
Maria Månsson Brink
Söderåsens Miljöförbund
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Remiss från Perstorps kommun - Samråd kring Energi
och klimatprogram
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag från
stadsarkitekt Maria Månsson Brink framföra följande till
Perstorps kommun:
Beskrivning av ärendet
Stadsarkitekt Maria Månsson Brink framför följande:
Samrådsremiss för ”Energi- och Klimatprogram, Perstorps kommun,
2021 – 2030” inkom till Örkelljunga kommun den 28 april 2021.
Programmet är ett styrdokument och innehåller en genomlysning av
nuläget och kommunens långsiktiga mål för energi- och klimatarbetet
samt översiktliga anvisningar för att nå dessa. Energi- och
klimatprogrammet är primärt riktat till Perstorps kommuns nämnder
och förvaltningar och ska användas som ett underlag i beslutsprocesser
samt implementering av energi- och klimatarbetet i interna mål och
planer. I programmet tas kommunens styrmedel upp och såväl
internationella, nationella, regionala som lokala mål inom klimatarbetet
presenteras. Kommunens energi- och klimatarbete sägs huvudsakligen
utgå från de prioriterade åtgärdsområden som pekats ut i region Skånes
klimat- och energistrategi. De målområde Perstorps kommun valt att
fokusera på är:
Klimatsmart planering
Effektiv och fossilfri industri
Offentlig förebild
Remissförslaget går igenom åtgärder för att minska energianvändning
för bland annat transporter, den kommunala verksamheten, fastigheter
och industri. Programmet tar även upp möjligheter för mer
egenproduktion av el inom kommunen.
Till programmet finns även två bilagor. Bilaga 1 är en
nulägesbeskrivning som ger en bild av Perstorp som en liten kommun
med stor tillverkningsindustri med omfattande energibehov.
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Kommunens läge och avsaknad av kollektivtrafik i nord-sydlig riktning
gör att bilberoendet är stort och transporter står tillsammans med
industrin för en stor del av utsläppen av växthusgaser. Bilaga 2 är en
sammanfattning av resultatet från en enkätundersökning riktad till
industrin, som utgjort en del av underlaget för de mål som tagits fram i
programmet.
Yttrande
Örkelljunga kommun har mottagit remissförslaget för Energi- och
Klimatprogram för Perstorps kommun 2021 – 2030. Styrdokumentet
motsvarar den kommunala energiplanen som lagstadgats enligt 3 § om
kommunal energiplanering (1977:439). Energi- och klimatprogrammet
innehåller inte något slutligt planeringsunderlag för genomförandet av
de åtgärder som föreslås. Enligt Perstorps kommun innebär
åtgärdsförslagen i programmet inte att angränsande kommuner eller
länsstyrelsens verksamhet påverkas på ett sätt så att miljöbedömningen
kräver samråd.
Kommunstyrelsen beslutar om Örkelljungas kommuns yttrande.
Yttrandet har utarbetats av stadsarkitekt Maria Månsson Brink med
stöd av Ann-Kristine Nilsson, Söderåsens miljöförbund.
Sammanfattning av Örkelljunga kommuns synpunkter
Övergripande
Bedömningen är att dokumentet har en tydlig struktur och är lätt att
följa. Det framgår tydligt vilka mål kommunen valt att arbeta med och
varför. Målen relaterar till regionala, nationella och internationella
klimatmål och har anpassats efter kommunens förutsättningar.
Nulägesbeskrivningen ger en bra bild över kommunens nuvarande
energiflöden och visar att de största möjligheterna att minska
energianvändningen inom kommunen bör finnas inom industri och
transporter, vilket är de delar som kommunen riktat in sig på.
Angående att planera bebyggelse för att minska behovet av
transporter
Både Perstorp och Örkelljunga ingår i Familjen Helsingborg, som
antagit gemensamma prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik.
I de gemensamma prioriteringarna finns uttalat att vi har som mål att en
regionbusslinje på sträckan Örkelljunga-Perstorp-LjungbyhedKävlinge-Lund pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Bussförbindelsen som nämns i remissen vore en del av den föreslagna
sammanhängande busslinjen. Örkelljunga kommun ser det som positivt
att målat befästs även i detta program.
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Angående att skapa en långsiktigt hållbar infrastruktur
Örkelljunga håller med om att satsningar på gång- och cykelvägar,
grönstruktur och annan infrastruktur är en viktig del av energi- och
klimatarbetet och anser att det är viktigt att dessa frågor även behandlas
kommunövergripande.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-12 - KSAU § 167
Tjänsteskrivelse
Yttrande
Följebrevklimatochenergiprogram.pdf
Sändlistaklimat- och energipprogram.pdf
___________
Expedieras till:
Perstorps kommun
Maria Månsson Brink
Söderåsens Miljöförbund
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KS § 122 KLK.2021.84

0

Revidering av lokal ordningsstadga avseende reglering
av störande ljud från högtalaranläggningar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga länsstyrelsens beslut till
handlingarna. Noteras att ärendet har hanterats i arbetsutskottet
som beslutade att avstå från att överklaga länsstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen upphäver föreskriften i 7§ andra stycket.pdf
___________
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KS § 123 KLK.2021.208 29

Renovering och ombyggnad av Kungsskolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att delegera till
kommunstyrelsens arbetsutskott att 2021-06-09 fatta beslut i
ärende om tilldelningsbeslut Renovering och ombyggnad av
Kungsskolan enligt fastighetschef Mathias Svenssons redogörelse
vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-02.
Beskrivning av ärendet
Fastighetschef Mathias Svensson meddelar att Kungsskolan är uppförd
under 1950-talet och har använts i huvudsak för skolverksamhet.
Byggnaden har renoverats 1968, 1983 och 2004. Renovering av
Kungsskolan ligger i investeringsplanen från 2020-2023 med ett
planerat färdigställande 2024. Renoveringen är planerad att utföras i
etapper då utbildning ska fortgå under renoveringen. Etapp 1 och 2 är
planerad till 2021 och 2022.
Förslaget till renovering och anpassning av Kungsskolans lokaler
innebär att förutsättningarna för att skapa en god lärmiljö för eleverna
ökar. Genom anpassningen kommer elevhälsa, lärare och fritidspersonal i högre utsträckning att finnas där eleverna finns under
rasterna. Miljön främjar undervisning, stöd och sociala kontakter som
bidrar till en ökad trygghet. Miljöerna är flexibla och kan användas i
undervisning, vid möten och samlingar under skoltid. Med den
utformning som föreslås öppnas även möjligheten för andra
verksamheter att använda lokalerna efter skoltid.
Förutsättningarna har förändrats då nya myndighetskrav har tillkommit
i framför allt tillgänglighet/frångänglighet under 2021. Renoveringsbehovet (ytskikt, vatten, avlopp, el, fönster mm.) har kompletterats med
rumsförändringar då delar av lokalerna har dåligt lokalutnyttjande.
Vi har tittat på möjlighet att kunna utnyttja delar av lokalerna mer
flexibelt i större utsträckning, därav tänker vi skapa en avgränsad lokal
i etapp 2 som skulle kunna vara lämplig för annan verksamhet tex
fritidsgård, då de huserar i lokaler som har ett stort underhållsbehov.
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Ekonomiska konsekvenser
Upphandling är genomförd där 5 anbud har utvärderats. Spannet på
anbuden är från 11 965 tkr till 18 769 tkr.
Projektets renoverings/ombyggnads area i etapp 1 och 2: 1170 kvm
Tillbyggnad: 63 kvm
I investeringsplan ligger 8,8 mnkr för etapp 1 och 2.
Bedömd projektomfattning är 13,2 mnkr inkl. upphandling, bygglov,
besiktning och konsulter.
Projektbudget för etapp 1 hanteras i befintlig investeringsbudget för
2021.
Revidering av investeringsbudget 2022-2024 inför budget upptakt med
hänsyn till att inte öka den totala investeringsnivån som har antagits i
kommunfullmäktige inför budget 2021, är enligt nedan.
2 022
2023

28 180 tkr (exkl. Södergården)
17 150 tkr (exkl. Södergården)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kungsskolan 2021 rev2.docx
___________
Expedieras till:
Ksau 2021-06-09

