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Tid och plats 2022-05-04 - Kommunhuset klockan 13.30 - 15.40 

Beslutande  

 Christian Larsson (M) - ordförande 
Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande 
Niclas Bengtsson (SD) - andre vice ordförande 
Thomas Bjertner (S) - ledamot 
Tommy Brorsson - ledamot 
Andreas Johansson (C) - tjänstgörande för Martin Gustafsson (C) 
Arne Silfvergren (S) - ledamot 
Per-Uno Nilsson (M) - ledamot 
Anneli Eskilandersson (SD) - ledamot §§ 71-93 
Tommy Rosenqvist (SD) - tjänstgörande för Anneli Eskilandersson §§ 94-107 
Annika Jönsson (M) - tjänstgörande för Tomas Nilsson (C) 
Stefan Svensson (SD) - ledamot 
 

Övriga deltagande Ersättare som inte tjänstgör: Camilla Wifralius (SD), Ingemar Svensson (S), 
Tommy Rosenqvist (SD) §§ 71-93 och Emily Haydari (SD) 
Ardiana Demjaha, tillförordnad kommunchef 
Anders Svensson, nämndssekreterare (sekreterare på sammanträdet) 
§ 71: Niklas Örning, verkställande direktör Örkelljungabostäder, och Henrik 
Linderos (M), styrelseordförande Örkelljungabostäder 
§§ 98-100: Anna Lindström, ekonomichef, Linus Åstadsson, controller (via 
Teams), Richard Johnsson, controller (via Teams), Kristian Lindgren, 
utbildningschef (via Teams), Jard Larsson, tillförordnad socialchef (via Teams),  
Caroline Arvill, kultur- och fritidschef (via Teams), och Kristofer Johansson, 
samhällsbyggnadschef (via Teams) 

Justering 
 

Justerare Stefan Svensson (SD) 
 
Dag och tid  

 
Digital signering 2022-05-09 klockan 10.00 

Justerade paragrafer §§ 71 - 107  
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Christian Larsson 

Justerare  
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Stefan Svensson 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 71   KLK.2022.125     
 

Uppföljning med Örkelljungabostäder AB  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från 

uppföljningen med Örkelljungabostäder AB till handlingarna. 

 

Enligt kommunstyrelsens prövning har verksamheten som 

Örkelljungabostäder AB bedrivit under verksamhetsåret 2021, 

varit förenlig med det kommunala fastställda ändamålet och 

verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala 

befogenheterna.  

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska hålla uppföljningsmöten med helägda 

kommunala bolag vid tre tillfällen varje år. Detta är första 

uppföljningstillfället under 2022. 

 

Uppföljningen hålls med VD och styrelseordförande för 

Örkelljungabostäder AB.  

 

Uppföljningen behandlar följande områden: 

• Presentation av årsredovisningen för 2021 

• Genomgång av måluppfyllelse avseende målen i ägardirektivet 

• Översiktligt presentation av verksamhetsplan och budget för 

2022 

• Analys av möjligheter och risker i verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om uppsiktsansvar för Örkelljungabostäder AB 

avseende verksamhetsår 2021.pdf  

___________ 
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 Justerandes signatur 
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KS § 72   KLK.2022.40  107  
 

Årsredovisning Örkelljungabostäder 2021  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga 

informationen till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Örkelljungabostäder AB har överlämnat årsredovisning för 2021. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-13 - KSAU § 87 

Örkelljungabostäder - Bolagsstämmoprotokoll-signerad-20220322.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30
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 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 73   KLK.2022.105     
 

Uppföljning med Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Enligt kommunstyrelsens prövning har verksamheten som 

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB bedrivit under verksamhetsåret 

2021, varit förenlig med det kommunala fastställda ändamålet och 

verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Per-Uno Nilsson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 

 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-06 § 52 genomfördes 

ägardialog med Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB. 

 

Kommunstyrelsen ska ta ställning till om bolagets verksamhet under 

2021 varit förenlig med det kommunala fastställda ändamålet och 

verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse avseende uppsiktsansvar för Örkelljunga 

Fjärrvärmeverk AB.pdf  

___________ 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 74   KLK.2022.124     
 

Initiativ från (M), (KD) och (C) om fastighetsförvärv i 
Eket  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

förhandla om förvärv av fastighet Eket 35:5. 

 

 

Sammanfattning 

Christian Larsson (M), Gunnar Edvardsson (KD) och Martin 

Gustafsson (C) har lämnat följande initiativ. 

 

"Allians i Örkelljunga ser möjlighet av nyproduktion av bostäder i 

Eket. Då vi ser att gällande detaljplan för nämnda fastighet stödjer detta 

ändamål vill vi föra en dialog med fastighetsägaren om ett ev. förvärv. 

Att våra byar skall leva är en självklarhet för oss! Att då få rådighet 

över centralt belägen mark att bygga på vet vi är ett framgångskoncept. 

Med detta initiativ fortsätter vi att utveckla våra byar, vilket är viktigt 

för oss! 

 

Därför vill vi att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar 

enligt nedan: 

 

Att: Kommunstyrelsen får i uppdrag att förhandla om förvärv av 

fastighet Eket 35:5." 

 

Förslag vid sammanträdet 

Niclas Bengtsson (SD), Christan Larsson (M), Gunnar Edvardsson 

(KD), Per-Uno Nilsson (M), Annika Jönsson (M) och Andreas 

Johansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-13 - KSAU § 103 

Initiativ från (M), (KD) och (C) om fastighetsförvärv i Eket.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

T.f kommunchef (för åtgärd)
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 75   KLK.2022.109  630  
 

Riktlinjer för brottsförebyggande arbete i Örkelljunga 
kommun  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer 

för det brottsförebyggande arbetet i Örkelljunga kommun. 

 

 

Sammanfattning 

Det finns förslag per 2022-03-31 på riktlinjer för det 

brottsförebyggande arbetet i Örkelljunga kommun. Förslaget är 

framtaget av kommunledningsförvaltningens utredare.  

 

Vid behandlingen i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-13 görs 

en revidering av förslaget som innebär att Örkelljunga Näringsliv inte 

ska ingå i det strategiska brottsförebyggande rådet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-13 - KSAU § 106 

Riktlinjer för det brottsförebyggande arbetet - reviderad  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30
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KS § 76   KLK.2022.12  0  
 

Information från kommunchefen  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Tillförordnade förvaltningschefen lämnar information om följande 

områden: 

 

• Inventeringar av organisation och verksamheter 

• Information om arbetsmiljösatsningar 

• Uppdragsbeskrivningar tas fram 

• Anvisningar för ärendehandbok tas fram 

• Samverkan om upphandling mellan kommunerna Klippan, 

Bjuv, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga kommuner om 

upphandling. Klippans kommun driver verksamheten. 

Eventuellt kommande besök av upphandlingschef. 

• Skåneporten 

• Lokalförsörjningsplan ska utarbetas 

• Samverkan med civilförsvaret 

• Flyktingsituationen. Flyktingsamordnare börjar sin anställning 

2022-05-09. 

• IT-chefen från ETT IT kommer till KSAU 2022-05-18 

• Funktion som säkerhetschef 

 

___________ 
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KS § 77   KLK.2022.97  191  
 

Länsstyrelsen Skåne - Protokoll över inspektion av 
kommunens överförmyndarverksamhet 2022  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga 

informationen till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Skåne har överlämnat protokoll från 2022 års 

inspektion av överförmyndarverksamheten i Örkelljunga kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-13 - KSAU § 96 

Underrättelse om inspektion av kommunens 

överförmyndarverksamhet.pdf 

Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndarnämnden 2022-03-

17.pdf 

Frågor inför inspektion 2022.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30
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KS § 78   KLK.2022.112  046  
 

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 
avseende stiftelser förvaltade av Örkelljunga kommun 
2021  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

verksamhetsberättelsen för 2021 avseende stiftelser förvaltade av 

Örkelljunga kommun. 

 

 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse är framtagen avseende stiftelser förvaltade av 

Örkelljunga kommun för 2021. Verksamhetsberättelsen omfattar 

följande stiftelser förvaltade av Örkelljunga kommun: 

• Stiftelsen Carl P Johanssons Donationsfond 

• Stiftelsen Gårdfarihandlandens Planteringsfond  

• Stiftelsen Hilda och Vilhelms Olssons fond  

• Stiftelsen Joel Edmans minnesfond  

• Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och ungdom  

• Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för äldre/handikapade  

• Stiftelsen vid grundskolan i Örkelljunga kommun  

• Stiftelsen Vilhelm Jönssons Donationsfond  

• Stiftelsen Jacob Månssons Minnesfond  

 

Under 2021 avvecklades följande stiftelser i Örkelljunga kommun: 

Stiftelsen Hilda och Vilhelm Olssons fond, Örkelljunga kommuns 

sociala stiftelse för äldre och handikappade, Stiftelsen Jacob Månssons 

minnesfond, samt Carl P Johanssons Donationsfond  

 

Tre stiftelser är vid årskiftet 2021/2022 i pågående process av 

avveckling: Stiftelsen Gårdfarihandlandens Planteringsfond, Stiftelsen 

Vilhelm Jönssons fond för hörselskadade inom Örkelljunga kommun, 

samt Stiftelsen vid grundskolan i Örkelljunga kommun. 

 

Ambitionen är att kommunen ska fortsätta att förvalta Joel Edmans 

Minnesfond och Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och 

ungdom. Såväl Joel Edmans Minnesfond som Örkelljunga kommuns 

sociala stiftelse för barn och ungdom har till övervägande del kapitalet 
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  Utdragsbestyrkande 

 

placerat i aktiefonder. För båda stiftelserna/fonderna gäller att det 

endast är avkastningen som får delas ut.  

 

Verksamhetsberättelsen har granskats av utsedd revisor Bengt 

Hammarstedt. I revisionsberättelsen görs bedömningen att 

räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen 

är upprättad enligt stiftelselagen. Vidare görs bedömningen att 

stiftelserna har skötts i enlighet med dess stadgar och att den interna 

kontrollen varit tillräcklig. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-13 - KSAU § 95 

Verksamhetsberättelse 2022-03-28 förvaltade stiftelser 2021.pdf 

Revisionsberättelse 2021.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-04  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 
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KS § 79   KLK.2022.100  107  
 

Årsredovisning och revisionsberättelse 
Samordningsförbundet NNV Skåne 2021  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga 

informationen till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet NNV Skåne har överlämnat årsredovisning för 

2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-13 - KSAU § 88 

Signerad Årserdovisning 2021 Samordningsförbundet NNV Skåne 

master.pdf 

Revisionsberättelse Samordningsförbundet NNV Skåne 2021.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30
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 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 80   KLK.2022.110  107  
 

Årsredovisning 2021 för NSVA  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga 

informationen till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

NSVA har överlämnat årsredovisning för 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-13 - KSAU § 89 

ÅR NSVA 2021 utskrift med revisionsberättelse.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30
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KS § 81   KLK.2022.111  107  
 

Årsredovisning 2021 för Söderåsens Miljöförbund   
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen 2021 för Söderåsens Miljöförbund. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

direktionen ansvarsfrihet gällande verksamhetsåret 2021. 

 

Stefan Svensson (SD) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 

 

Sammanfattning 

Söderåsens Miljöförbund har överlämnat årsredovisning för 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-13 - KSAU § 92 

Tj utlåtande Årsredovisning 2021.pdf 

Årsredovisning 2021 med bilagor.pdf 

SMFO-Revisionsberättelse för år 2021 220328.pdf 

SMFO-Revisorernas redogörelse för år 2021 20220322.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30
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KS § 82   KLK.2022.106     
 

Årsredovisning 2021 för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga 

informationen till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB har överlämnat årsredovisning 

för 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-13 - KSAU § 93 

Årsredovisning 2021 för Kommunassurans Syd Försäkring AB - 

signerad.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30
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KS § 83   KLK.2022.108  107  
 

Årsredovisning NÅRAB 2021   
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga 

informationen till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

NÅRAB har överlämnat årsredovisning för 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-13 - KSAU § 90 

NÅRAB - Underskriven årsredovisning 2021.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30
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KS § 84   KLK.2022.94  107  
 

Årsredovisning RSNV 2021   
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen 2021 för Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

styrelsen ansvarsfrihet gällande verksamhetsåret 2021. 

 

Stefan Svensson (SD), Gunnar Edvardsson (KD) och Tommy Brorsson 

deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 

 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har överlämnat årsredovisning för 

2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-13 - KSAU § 91 

Årsbokslut RSNV 2021.pdf 

Revisionsberättelse för år 2021.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30
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KS § 85   KLK.2022.116  107  
 

Årsredovisning 2021 Medelpunkten   
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen 2021 för kommunalförbundet Medelpunkten. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

styrelsen ansvarsfrihet gällande verksamhetsåret 2021. 

 

Annika Jönsson (M) och Stefan Svensson (SD) deltar inte beslutet på 

grund av jäv. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Medelpunkten har överlämnat årsredovisning för 

2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-13 - KSAU § 94 

Medelpunkten - Arsredovisning 2021 slutgiltigt dok signerat.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30
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 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 86   KLK.2022.44  104  
 

Redovisning av kommunalt partistöd Centerpartiet  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsens beslutar att lägga redovisningen från 

Centerpartiet till handlingarna samt att översända densamma till 

kommunfullmäktige för information. 

 

 

Sammanfattning 

Centerpartiet har överlämnat redovisning och granskning av 

kommunalt partistöd. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-13 - KSAU § 97 

Redovisning av kommunalt partistöd Centerpartiet (version med 

borttagna uppgifter)  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30 (för information)
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KS § 87   KLK.2022.46  104  
 

Redovisning av kommunalt partistöd 
Sverigedemokraterna  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsens beslutar att lägga redovisningen från 

Sverigedemokraterna till handlingarna samt att översända 

densamma till kommunfullmäktige för information. 

 

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har överlämnat redovisning och granskning av 

kommunalt partistöd. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-13 - KSAU § 98 

Redovisning av kommunalt partistöd Sverigedemokraterna (version 

med borttagna uppgifter)  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30 (för information)
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KS § 88   KLK.2022.57  104  
 

Redovisning av kommunalt partistöd Moderaterna   
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsens beslutar att lägga redovisningen från 

Moderaterna till handlingarna samt att översända densamma till 

kommunfullmäktige för information. 

 

 

Sammanfattning 

Moderaterna har överlämnat redovisning och granskning av kommunalt 

partistöd. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-13 - KSAU § 99 

Redovisning av kommunalt partistöd Moderaterna (version med 

borttagna uppgifter)  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30 (för information)
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KS § 89   KLK.2022.77  104  
 

Redovisning av kommunalt partistöd Kristdemokraterna  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsens beslutar att lägga redovisningen från 

Kristdemokraterna till handlingarna samt att översända 

densamma till kommunfullmäktige för information. 

 

 

Sammanfattning 

Kristdemokraterna har överlämnat redovisning och granskning av 

kommunalt partistöd. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-13 - KSAU § 100 

Redovisning av kommunalt partistöd Kristdemokraterna (version med 

borttagen uppgift)  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30 (för information)
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KS § 90   KLK.2022.93  104  
 

Redovisning av kommunalt partistöd 
Socialdemokraterna  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsens beslutar att lägga redovisningen från 

Socialdemokraterna till handlingarna samt att översända 

densamma till kommunfullmäktige för information. 

 

 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna har överlämnat redovisning och granskning av 

kommunalt partistöd. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-13 - KSAU § 101 

Redovisning av kommunalt partistöd Socialdemokraterna (version med 

borttagna uppgifter)  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30 (för information)
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KS § 91   KLK.2022.115     
 

Redovisning av kommunalt partistöd Miljöpartiet  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsens beslutar att lägga redovisningen från 

Miljöpartiet till handlingarna samt att översända densamma till 

kommunfullmäktige för information. 

 

 

Sammanfattning 

Miljöpartiet har överlämnat redovisning och granskning av kommunalt 

partistöd. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-13 - KSAU § 102 

Redovisning av kommunalt partistöd Miljöpartiet (version med 

borttagna uppgifter)  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30 (för information)
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KS § 92   KLK.2022.129     
 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

uppföljningen. 

 

 

Sammanfattning 

Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren årligen göra uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet i organisationen. Systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) är ett kvalitetssystem där rutiner och 

anvisningar redovisas för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom 

verksamheten. Syftet med SAM är att skapa en god arbetsmiljö genom 

att systematiskt följa upp mål, rutiner och anvisningar för 

arbetsmiljöarbetet. 

 

Kommunledningsförvaltningen har överlämnat uppföljning för 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-20 - KSAU § 112 

Rapport om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, för 

2021.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30
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KS § 93   KLKP.2022.11  026  
 

Riktlinjer för arbete på distans  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

riktlinjer för arbete på distans, enligt förslag från 2022-04-13.  

 

 

Sammanfattning 

Det finns förslag per 2022-04-13 på riktlinjer för arbete på distans. 

Förslaget är framtaget av kommunledningsförvaltningens kansli- och 

HR-chef. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Thomas Bjertner (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-20 - KSAU § 115 

Riktlinje för arbete på distans (version 2, 2022-04-13).pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-04  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 94   PLAN.2022.4     
 

Samråd - Tematiskt tillägg till ÖP 2030 avseende 
Vindkraft, Perstorps kommun  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga information om beslut av 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-20 § 119 till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Perstorps kommuns har översänt remiss av tematiskt tillägg till 

översiktsplan 2030. Förslaget syftar till att ytterligare utreda 

möjligheterna för etablering av vindkraft i kommunen och samtidigt 

säkerställa fortlevnaden av goda boendemiljöer. Det ska göras genom 

att ändra hänsynsavståndet från 500 meter till bostäder utanför tätort, 

till ett avstånd om sju gånger verkets totalhöjd. Det tematiska tillägget 

berör endast etablering av vindkraftverk i Perstorps kommun. 

 

I tjänsteskrivelse 2022-03-21 föreslår stadsarkitekten att Örkelljunga 

kommun inte ska ha några invändningar mot den föreslagna 

revideringen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2022-04-20 § 119 beslutat att 

meddela Perstorps kommun att Örkelljunga kommun inte har några 

invändningar mot den föreslagna revideringen gällande 

ställningstaganden om vindkraft i Perstorps översiktsplan. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-20 - KSAU § 119 

Beslut om samråd 

Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 Perstorp Samråd 

Förlängt samråd till 5 maj 

Tjänsteskrivelse  

___________ 
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KS § 95   KLK.2022.35  007  
 

Revisionens granskning av kommunens 
näringslivsarbete  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelse beslutar att godkänna kommunlednings-

förvaltningens förslag till yttrande samt aktivitetsplan 

näringslivsarbete och översända detta till revisionen.  

 

 

Sammanfattning 

Revisorerna genom KPMG lämnar 2022-02-22 sin granskning av 

kommunens näringslivsarbete. I revisionsrapporten lämnas följande 

rekommendationer till kommunstyrelsen: 

 

 • Noga och aktivt följa upp det nya sättet att arbeta med 

näringslivsfrågor tillsammans med Örkelljunga Näringsliv och inte 

enbart, såsom det står i samverkansavtalet, fokusera på Örkelljunga 

Näringslivs fokusområden utan även följa upp kommunens åtaganden i 

näringslivsarbetet.  

 

• Tillsammans med Örkelljunga Näringsliv utarbeta konkreta strategier 

och aktivitetsplaner samt hur arbetet ska följas upp för att främja 

näringsliv inklusive destinationsnäringen och övriga näringar i 

kommunen.  

 

• I enlighet med sitt reglemente stärka samordningen av det 

näringslivsbefrämjande arbetet oavsett om det praktiska arbetet sker i 

kommunen eller av Örkelljunga Näringsliv.  
 

Revisorerna önskar yttrande från kommunstyrelsen med anledning av 

resultatet i granskningen. Yttrandet önskas senast 2022-05-13. 

 

Förslag till yttrande från kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen har på sitt sammanträde 2022-03-02 §33 antagit de 

målvärden för visionsmål som från början saknats i samverkansavtalet. 

Detta gäller även målvärden för tillväxtmål och operativa mål. 

 

Strategidokument och aktivitetsplan för hur målen ska uppnås har tagits 

fram. Örkelljunga Näringsliv har kontinuerliga avstämningar varje 
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vecka med kommunalråd och kommunchef. Näringslivsarbetet följs 

även upp av kommunstyrelsens arbetsutskott en gång i halvåret och 

kommunens ledningsgrupp en gång per kvartal. Det finns även en 

löpande dialog mellan kommunen och Örkelljunga Näringsliv utanför 

avstämningarna. Det finns en påbörjad samverkan mellan Örkelljunga 

Näringsliv och enskilda förvaltningar på kommunen. I ett ytterligare 

steg för att stärka samordningen och samverkan mellan kommunen och 

Örkelljunga Näringsliv ska alla delar som skulle kunna ingå i ett internt 

dokument gällande strategi för näringslivs- och destinationsutveckling 

identifieras.  

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-20 - KSAU § 124 

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens yttrande.pdf 

Aktivitetsplan Näringslivsarbete.pdf 

Revisorerna_Missiv_-_Granskning_av_näringslivsarbetet.pdf 

Revisorerna_Granskning av näringslivsarbetet.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Revisorerna/KPMG (för kännedom) 

VD Örkelljunga Näringsliv (för kännedom) 

Utredare kommunledningsförvaltningen (för kännedom) 

Kommunfullmäktige 2022-05-30 (för information)
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KS § 96   KLK.2021.361  261  
 

Upplåtelse av del av Fagerhult 1:69 för etablering av 
solenergianläggning - Helios Nordic Energy AB  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att teckna arrendeavtal med bolaget 

Helios Nordic Energy AB i enlighet med det framtagna 

avtalsunderlaget.  

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-12-15 §351 att ställa sig 

positiva till att fortsatta förhandlingar förs avseende att erbjuda bolaget 

Helios Energy AB möjlighet att få arrenderätt till de delar av Fagerhult 

1:69 som har angivits i det inlämnade förslaget till arrendeavtal. Vidare 

beslutas att uppdrag lämnas till mark- och exploateringsingenjören att 

fortsätta dialogen med bolaget för upprättande av slutligt avtalsförslag.  

 

I tjänsteskrivelse 2022-04-01 redovisar mark- och 

exploateringsingenjören att dialog har förts med bolaget och att det 

finns ett förslag till arrendeavtal.  

 

Översiktligt innebär avtalsförlaget följande: 

• Upplåtelse av två delområden inom Fagerhult 1:69 

• Successiv tillträdesprocess som sker i två steg med upplåtelsetid 

om totalt 45 år från och med tecknande av avtalet. 

• Första steg ("Etableringsperioden") som medger nyttjanderätt 

för att utreda genomförbarheten samt att inhämta nödvändiga 

tillstånd. Bedöms omfatta uppta total yta om cirka 19 hektar.  

Ersättning med 200 kronor/hektar och arrendeår. 

• Slutligt steg ("Etableringsdagen") som avser det egentliga 

arrendet och som då innebär etablering av och bedrivande av 

verksamheten för solcellsanläggningen. Den faktiskt upplåtna 

yta blir beroende av den omfattning som behövs för 

verksamheten. Ersätts med 10 000 kronor/hektar och arrendeår. 

• Ersättningen för det slutliga steget indexjusteras årligen. 

• Uppsägning ska ske 12 månader före arrendetidens utgång. Om 

det inte sker förlängs avtalet med fem år i sänder. 
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Förslag vid sammanträdet 

Niclas Bengtsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-20 - KSAU § 113 

Tjänsteskrivelse- Avtalsunderlag 

Arrendeavtal.pdf 

Protokoll 2021-12-15 - KSAU § 351 

Framställan- Etablering av solcellspark  

___________ 
 
Expedieras till: 

Helios Nordic Energy AB (för information) 

Mark- och exploateringsingenjören (för åtgärd)
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KS § 97   KLK.2022.143     
 

Försäljning av fastigheten Örkelljunga Ejdern 12  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

godkänna försäljningen av fastigheten Örkelljunga Ejdern 12 till 

Fastighets AB 3Hus i enlighet med upprättat köpekontrakt. 

 

 

Sammanfattning 

Ett köpekontrakt har tagits fram för fastigheten Örkelljunga Ejdern 12. 

Köpare är Fastighets AB 3Hus. Köpeskillingen är 2 622 150 kronor. 

Tillträdesdag är 2022-08-15, eller annat datum enligt 

överenskommelse. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Christian Larsson (M), Gunnar Edvardsson (KD), Per-Uno Nilsson 

(M), Annika Jönsson (M), Andreas Johansson (C), Niclas Bengtsson 

(SD), Stefan Svensson (SD), Tommy Rosenqvist (SD) och Tommy 

Brorsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-20 - KSAU § 114 

Förslag till köpekontrakt (version 2022-04-20)   

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30
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KS § 98   KLK.2022.126     
 

Ekonomisk uppföljning för 2022  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska 

uppföljningen per 2022-03-31. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för kommunlednings-

förvaltningens verksamhet, med syfte att uppnå ett resultat i 

balans med budgeten per 2022-12-31. Återredovisningen ska göras 

i juni 2022. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt socialnämnden att ta 

fram en åtgärdsplan för nämndens verksamhetsområde, med syfte 

att uppnå ett resultat i balans med budgeten per 2022-12-31. 

Återredovisningen ska göras i juni 2022. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att en återrapportering ska lämnas om 

skälen till att det beräknas ske en kostnadsökningen om 1,7 

miljoner kronor för färdtjänsten under 2022. 

 

 

Sammanfattning 

Ekonomisk uppföljning finns för perioden 2022-01-01 - 2022-03-31. 

 

Uppföljningen består av tre delar: 

• Uppföljning för kommunstyrelsens verksamhet 

• Uppföljning för kommunstyrelsen och samtliga nämnder 

• Ekonomisk rapport från NSVA avseende VA i Örkelljunga 

kommun 

 

För kommunstyrelsens verksamhet, inklusive kommunfastigheter, 

prognostiseras ett resultat om -2,5 miljoner kronor för 2022. 

 

Sammanlagt för kommunstyrelsen och nämnderna prognostiseras ett 

resultat om -6,7 miljoner kronor för 2022. Överskott uppvisas för 

samhällsbyggnadsnämnden (+0,5 miljoner kronor) och 

utbildningsnämnden (+0,8 miljoner kronor). Underskott uppvisas för 
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kommunstyrelsen (-2,5 miljoner kronor) och socialnämnden (-5,5 

miljoner kronor). Övriga nämnders prognos är i nivå med budget. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Christian Larsson (M) yrkar att kommunstyrelsen fattar följande beslut: 

• Godkänna den ekonomiska uppföljningen per 2022-03-31. 

• Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram en 

åtgärdsplan för kommunledningsförvaltningens verksamhet, 

med syfte att uppnå ett resultat i balans med budgeten per 2022-

12-31. Återredovisningen ska göras i juni 2022. 

• Uppdra åt socialnämnden att ta fram en åtgärdsplan för 

nämndens verksamhetsområde, med syfte att uppnå ett resultat i 

balans med budgeten per 2022-12-31. Återredovisningen ska 

göras i juni 2022. 

• En återrapportering ska lämnas om skälen till att det beräknas 

ske en kostnadsökningen om 1,7 miljoner kronor för 

färdtjänsten under 2022. 

 

I yrkandet instämmer samtliga övriga ledamöter och tjänstgörande 

ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-20 - KSAU § 108 

Ekonomisk uppföljning per 2022-03-31 för kommunstyrelsen.pdf 

Ekonomisk uppföljning per 2022-03-31 för Örkelljunga kommun.pdf 

Bilaga 1 - Ekonomisk rapport VA Örkelljunga per 2022-03-31.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15 

Socialnämnden (för åtgärd)
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KS § 99   KLK.2022.128     
 

Måluppföljning för 2022  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna måluppföljningen. 

 

 

Sammanfattning 

Uppföljning per 2022-03-31 av målen enligt Vision 2040. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-20 - KSAU § 109 

Tjänsteskrivelse om måluppföljning per mars 2022.pdf 

Sammanställd redovisning per 2022-03-31 av mål utifrån Vision 

2040.pdf  

___________ 
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KS § 100   KLK.2022.127     
 

Tilläggsbudget 1 för 2022  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att i tilläggsbudget 1 godkänna följande 

åtgärder och anslag: 

• Utökning av kommunstyrelsens rambudget med 190 000 

kronor för engångskostnader i samband med 

organisationsutredning rörande socialförvaltningen. 

• Utökning av investeringsbudgeten för kommunstyrelsen om 

650 000 kronor, för att köpa in elektronisk utrustning till 

Örkelljungasalen i kommunhuset. 

• Flytta fram investeringar hos kommunfastigheter avseende 

investeringsutrymme (196 000 kronor), Tallgården 

ommålning och mattbyte (828 000 kronor), ombyggnad av 

kommunhusets kommunfullmäktigesal genomförs 2022 (2 

554 000 kronor) och Södergårdens ombyggnad genomförs 

2021-2023 (2 845 000 kronor). 

• Investeringsanslag till samhällsbyggnadsnämnden till 

asfaltering av gator/vägar (635 000 kronor) och broar (300 

000 kronor). 

• Utökade investeringsanslag till socialnämnden med 

1 250 000 kronor för inköp av inventarier till Södergården 

efter ombyggnad. Anslaget villkoras med att socialnämnden 

innan utgången av juni 2022 ska överlämna en specifikation 

över de inköp som ska göras. 

 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att inte bevilja övriga äskanden. 

 

 

Sammanfattning 

Inför tilläggsbudget 1 finns följande äskanden: 

 

• Utökning av kommunstyrelsens rambudget med 190 000 kronor 

för engångskostnader i samband med organisationsutredning 

rörande socialförvaltningen. 

• Minskning av kommunstyrelsens rambudget med 189 000 

kronor och utökning av samhällsbyggnadsnämndens rambudget 

med 189 000 kronor, för att flytta tjänsten som miljöstrateg från 

kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.  
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• Minskning av kommunstyrelsens rambudget med 208 000 

kronor och en utökning av kultur- och fritidsnämndens 

rambudget med 208 000 kronor, för att korrigera att 

turistverksamheten hanteras av kultur- och fritidsnämnden men 

budgeten för verksamheten finns på kommunstyrelsen. 

• Utökning av investeringsbudgeten för kommunstyrelsen om 650 

000 kronor, för att köpa in elektronisk utrustning till 

Örkelljungasalen i kommunhuset. 

• Godkänna att följande investeringar om hos kommunfastigheter 

flyttas fram:  

- Investeringsutrymme: 196 000 kronor 

- Energibesparande åtgärder: 127 000 kronor 

- Tallgården (ommålning och mattbyte): 828 000 kronor 

- Ombyggnad av kommunhusets kommunfullmäktigesal 

genomförs 2022: 2 554 000 kronor 

- Södergårdens ombyggnad genomförs 2021-2023: 2 845 000 

kronor 

• Socialnämndens begäran om anslag från tilläggsbudget 1 för 

anslag till feriepraktikanter (170 000 kronor), enhetschef IFO 

myndighet (350 000 kronor) och HR-specialist till 

socialförvaltningen (230 000 kronor) 

• Socialnämndens begäran om utökade investeringsanslag med 

1 250 000 kronor till inköp av inventarier till Södergården efter 

ombyggnad. 

• Samhällsbyggnadsnämndens begäran om anslag från 

tilläggsbudget 1 om 1 635 000 kronor, enligt bifogad 

sammanställning från nämnden. Det avser 635 000 kronor till 

asfaltering av gator, 500 000 kronor till broar, 100 000 kronor 

till tillgänglighetsanpassningar och nytt projekt avseende 

gatuanslutning Åsljunga 9:115 med 100 000 kronor. Nämnden 

har även begärt tilläggsanslag till toalett vid Landis-Skåneleden 

om 300 000 kronor. 

• Utbildningsnämndens begäran om 1 080 000 kronor till 2022 

års investeringsbudget. Anslagen fördelas till inventarier på 

Kungsskolan för första etappen av renovering (425 000 kronor), 

inventarier till Kungsskolan för andra etappen av renovering 

(505 000 kronor) och ljuddämpande inventarier till 

Beringskolan (150 000 kronor). 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-04-27 § 126. 

Arbetsutskottet lämnar beslutsförslag till kommunstyrelsen. Vidare 

fattar arbetsutskottet beslut om att lämna medgivande till att 

investeringen avseende elektronisk utrustning till Örkelljungasalen får 

sättas igång per omgående. 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-04  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

Förslag vid sammanträdet 

Christian Larsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-27 - KSAU § 126 

1a. Tjänsteskrivelse tilläggsbudget 1 2022.pdf 

1b. Tilläggsbudget 1 2022 - reviderad till KS 2022-05-04.pdf 

2. Tilläggsbudget 1 KS - utredning av socialförvaltningen.pdf 

3. Tilläggsbudget 1 KS - flytt av miljöstrateg till SBN.pdf 

4. Tilläggsbudget 1 KS - flytt av turistverksamhet till kultur och 

fritid.pdf 

5a. Tilläggsbudget Örkelljungasalen.pdf 

5b. Investering i Örkelljungasalen - komplettering per 220425.pdf 

6a. Tjänsteskrivelse TB1 Kommunfastigheter 2022.pdf 

6b. Investeringar Fastighet förslag till TB1 2022.pdf 

6c. Investeringar Fastighet förslag till TB1 2022 - 2022-04-25.pdf 

7a. Protokoll SBNAU §40 SBN.2022.19.pdf 

7b. Tjänsteskrivelse TB1 2022 - samhällsbyggnadsnämnden.pdf 

7c. Bilaga till TB1 - investeringar samhällsbyggnadsnämnden 2022.pdf 

7d. Investeringar samhällsbyggnad förslag till TB1 2022- version per 

2022-04-25.pdf 

7e. Kostnader broreperationer.pdf 

7f. Åsljunga 9-115.pdf 

8a. Utbildningsförvaltningen - tilläggsbudget.pdf 

8b. Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen avseende 

tilläggsbudget 1 2022.pdf 

8c. Utbildningsnämnden - Ombudgetering investeringar.pdf 

8d. Utbildningsnämnden - Ombudgetering investeringar.pdf 

8e. Utbildningsnämnden - Ombudgetering investeringar, del 1.pdf 

8e. Utbildningsnämnden - Ombudgetering investeringar, del 2.pdf 

8f. Inventarier till Kungsskolan etapp 2.pdf 

8g. Utbildningsnämnden - Ombudgetering investeringar.pdf 

9a. Socialnämnden - Begäran från tilläggsbudget 1.pdf 

9b. Tjänsteskrivelse avseende socialnämndens tilläggsbudget 1 

2022.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Ekonomichef (för åtgärd) 

Controllers på Serkon (för åtgärd) 

Nämnderna (för kännedom och i vissa fall för åtgärd) 

Förvaltningscheferna (för kännedom och eventuell åtgärd)



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-04  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 101   KLK.2022.144     
 

Förslag på tillfällig organisatorisk lösning för del av 
kommunens verksamhet, och att utse tillfällig 
befattningshavare i den tillfälliga organisationen  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Kristian Lindgren till 

tillförordnad förvaltningschef för socialförvaltningen, 

tidsbegränsats som längst fram till och med 2022-10-31 men med 

möjlighet att avsluta tidigare om en ordinarie förvaltningschef för 

socialförvaltningen tillträder innan dess. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en tillfällig organisatorisk 

lösning som längst till och med 2022-10-31, som innebär att 

nuvarande förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen även 

blir tillförordnad förvaltningschef för socialförvaltningen, samt att 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen under denna 

tidsperiod ska ha var sin biträdande förvaltningschef som 

rekryteras internt. 

 

 

Sammanfattning 

Den nuvarande tillförordnade förvaltningschefen för 

socialförvaltningen arbetar till och med 2022-05-10. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-04-20 § 117 att 

godkänna att kommunledningsförvaltningen arbetar vidare med en 

tillfällig organisatorisk lösning. Arbetsutskottets beslut innebär att 

kommunledningsförvaltningen ska genomföra samverkan enligt MBL, 

och därefter lämna förslag till beslut i ärendet till kommunstyrelsens 

sammanträde 2022-05-04. 

 

Den tillfälliga organisatoriska lösningen består av att nuvarande 

förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen även blir tillförordnad 

förvaltningschef för socialförvaltningen, samt att 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen under denna 

tidsperiod ska ha var sin biträdande förvaltningschef som rekryteras 

internt. Denna tillfälliga organisatoriska lösning är tänkt att gälla som 

längst till och med 2022-10-31. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-04  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

Förslag på tillfällig organisation socialförvaltningen.pdf 

Tjänsteskrivelse tillfälligt ändrad organisation och tillsättande av 

befattningshavare.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

T.f kommunchef (för åtgärd) 

Kansli- och HR-chef (för kännedom och åtgärd) 

Kristian Lindgren (för kännedom) 

Utbildningsnämnden (för kännedom) 

Socialnämnden (för kännedom) 

Nuvarande tillförordnade socialchefen (för kännedom)



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-04  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 102   KFN.2021.193  805  
 

Revidering av regelverk för föreningsstöd  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till revidering 

av regelverk för föreningsstöd samt godkänna konsekvens-

beskrivning för borttagande av regler om fem timmars nyttjande i 

simhallen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

revidering av regelverk för föreningsstöd får hanteras inom kultur- 

och fritidsnämnden. 

 

Gunnar Edvardsson (KD) deltar inte i beslutet. 

 

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2021-12-06 § 138  att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens 

förslag till revidering av regelverk för föreningsstöd i enlighet med 

kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar på sammanträdet 2022-02-09 

§ 20 att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att se 

över vilka konsekvenser ett borttagande av bestämmelserna gällande 

fria lokaler till simsällskap på sidan 7 i regelverket får för kommun och 

föreningar. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2022-04-04 § 24 att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens 

förslag till revidering av regelverk för föreningsstöd samt godkänna  

konsekvensbeskrivning för borttagande av regler om fem timmars 

nyttjande i simhallen. Vidare föreslås att revidering av regelverk för 

föreningsstöd hanteras inom nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-20 - KSAU § 125 

Protokoll 2022-04-04 - KFN §24 

Regelverk för föreningsstöd 2020 med ändringar.pdf 
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Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Regelverk för föreningsstöd 2022 - revidering.pdf 

Tjänsteskrivelse revidering av regelverk för föreningsstöd - svar till 

KSAU.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-05-30



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-04  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 103   UBF.2021.98  609  
 

Återrapportering av Utbildningsnämndens internkontroll 
2021  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna, men uppmanar utbildningsnämnden att framöver 

använda det senaste malldokumentet. 

 

 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har 2022-01-13 beslutat om återrapportering av 

2021 års interna kontroll. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-01-13 - UN § 5 

Återrapportering internkontroll 2021  

___________ 
 
Expedieras till: 

Utbildningsförvaltningen via funktionsbrevlåda (för kännedom och 

åtgärd)



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-04  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 104   SN.2021.2     
 

Intern kontroll för socialnämnden 2021  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden har 2022-03-01 beslutat om återrapportering av 2021 

års interna kontroll. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-01 - SN § 29 

Uppföljning av intern kontroll 2021.pdf  

___________ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-04  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 105   SBN.2022.17     
 

Uppföljning av Intern kontrollplan 2021 - 
samhällsbyggnadsnämnden  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-03-14 beslutat om 

återrapportering av 2021 års interna kontroll. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-14 - SBN § 21 

TS Åtgärsplan internkontroll 2021 

Uppföljning intern kontroll samhällsbyggnadsnämnden.pdf  

___________ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-04  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 106   KFN.2021.39  800  
 

Intern kontroll 2021 - kultur- och fritidsnämnden  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har 2022-04-04 beslutat om 

återrapportering av 2021 års interna kontroll. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-04 - KFN §21 

Redovisning intern kontroll 2021 - kultur- och fritidsnämnden.pdf  

___________ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-04  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 107   KLK.2022.22  0  
 

Informationsärenden 2022  
 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen enligt nedan till 

handlingarna. 

 

 

Ärenden  

SMFO- § 15 Beslut för kännedom-Efterdebitering av miljöbalkstillsyn.pdf  KLK.2022.49 

SMFO-§ 17 2022-03-22 Beslut för kännedom - Miljöstrategiska uppdrag.pdf  KLK.2022.49 

SMFO-§18 2022-03-22 Beslut för kännedom - NKI.pdf KLK.2022.49 

SMFO Protokoll 2022-03-22.pdf   KLK.2022.49 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 2022-01-25 

signerat.pdf 

KLK.2022.117 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 2022-03-22 

signerat.pdf 

KLK.2022.117 

NSVA- 1:2022 styrelseprotokoll 2022-03-25.pdf KLK.2022.122 

NÅRAB sammanträdesprotokoll 2022-03-25.pdf KLK.2022.59 

NÅRAB sammanträdesprotokoll 2022-03-25_2.pdf KLK.2022.59 

Protokoll - Årsstämma Hjelmsjön-Pinnåns fiskevårdsförening 2022-03-29 KLK.2022.132 

Svalöv Protokoll - Kommunstyrelsen 2022-04-11.pdf (ang Bjuvs utträde ur 

SMFO) 

KLK.2021.370  

 

Örkelljungabostäder- Protokoll 3_20220419.justerat.pdf KLK.2022.150 

Revisionen_Mötesanteckningar_2022-03-07.pdf KLK.2022.35 

 

___________ 
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