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Sammanträdesprotokoll 2021-10-06
Kommunstyrelsen

Tid och plats
Beslutande

2021-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30 - 17:00
Christian Larsson (M) - ordförande
Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande
Niclas Bengtsson (SD) - andre vice ordförande
Tommy Brorsson - ledamot, Martin Gustafsson (C) - ledamot
Arne Silfvergren (S) - ledamot, Per-Uno Nilsson (M) - ledamot
Tomas Nilsson (C) - ledamot §§ 149-163
Patric Carlsson (S) - tjänstgörande ersättare
Tommy Rosenqvist (SD) - tjänstgörande ersättare
Stefan Svensson (SD) - tjänstgörande ersättare
Andreas Johansson (C) - tjänstgörande ersättare §§ 164-167, i övrigt ersättare

Övriga deltagande

Jesper Bokefors - kommunjurist, sekreterare
Stefan Christensson - kommunchef
Anna Lindström - ekonomichef §§ 152-156
Johan Lindberg - socialchef § 153, Caroline Arvill - kultur- och fritidschef § 153
Kristofer Johansson - samhällsbyggnadschef § 153
Kristian Lindgren - utbildningschef § 153
Niclas Örnving - verkställande direktör Örkelljungabostäder AB §§ 149-150
Stefan Jacobsson - verkställande direktör Örkelljunga fjärrvärmeverk AB § 151

Justering
Justerare

Arne Silvergren

Plats och tid

Kommunhuset 2021-10-13, kl. 13:00

Justerade paragrafer

§§ 149 - 167

Underskrifter
Sekreterare
.................................................................
Jesper Bokefors
Ordförande
.................................................................
Christian Larsson
Justerare
.................................................................
Arne Silvergren
ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på www.orkelljunga.se.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-10-06

Datum för anslag

2021-10-14

Datum för nedtagande

2021-11-05
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Sammanträdesprotokoll 2021-10-06
Kommunstyrelsen
Förvaringsplats för
protokoll

Kommunkansliet
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KS § 149
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KS § 151
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KS § 152
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KS § 154
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KS § 160
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fastigheten Västra Ringarp 8:504 -Lycksta äng.
KS § 161
Besvarande av motion från Tommy Brorsson - Bygg en toalett
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Besvarande av motion från Centerpartiet - Inför ett Miljö- och
Byggnadspris
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Besvarande av motion från Moderaterna - Trygghetshöjande
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KS § 164
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KS § 165
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KS § 166
Sammanträdesdagar 2022
KS § 167
Information om 25 årsgåva 2021

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 - 22
23
24 - 25
26
27

3(28)

Sammanträdesprotokoll 2021-10-06
Kommunstyrelsen

KS § 149 KLK.2021.9

0

Information från Örkelljungabostäder AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ett ärende (§ 150) läggs till dagordningen som avser Plan för
Örkelljungabostäders lägenhetsbestånd.
Sammanfattning
Verkställande direktören för Örkelljungabostäder Niklas Örning
informerar om sin verksamhet utifrån bland annat följande punkter:
- Presentation och genomgång/redovisning av delårsrapport per den 31
augusti.
- Prognos som avser helåret 2021, inklusive prognos för måluppfyllelse
avseende målen i ägardirektiven.
- Analys och föredragning av möjligheter och risker i verksamheterna.
Beslutsunderlag
Örkelljungabostäder AB Rapport 210831.pdf
Agenda ägarstyrning kommunens bolag.pdf
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 150 KLK.2021.317 0

Plan för Örkelljungabostäders lägenhetsbestånd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Örkelljungabostäders verkställande
direktör Niklas Örning ska ges i uppdrag att ta fram en plan för
vad som krävs för att Örkelljungabostäders lägenhetsbestånd ska
öka med 50 till 70 lägenheter. Planen ska omfatta var i kommunen
dessa lägenheter ska finnas. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Christian Larsson (M) yrkar att Örkelljungabostäders verkställande
direktör Niklas Örning ska ges i uppdrag att ta fram en plan för vad
som krävs för att Örkelljungabostäders lägenhetsbestånd ska öka med
50 till 70 lägenheter. Planen ska omfatta var i kommunen dessa
lägenheter ska finnas. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunstyrelsen.
Arne Silvergren (S), Patric Carlsson (S) samt Gunnar Edvardsson (KD)
yrkar bifall till Christian Larssons (M) förslag.
___________
Expedieras till:
Niklas Örnving

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 151 KLK.2021.22

0

Information från Örkelljunga Fjärrvärmeverk
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktören för Örkelljunga Fjärrvärmeverk Stefan
Jacobsson informerar om sin verksamhet utifrån bland annat följande
punkter:
- Presentation och genomgång/redovisning av delårsrapport per den 31
augusti.
- Prognos som avser helåret 2021, inklusive prognos för måluppfyllelse
avseende målen i ägardirektiven.
- Analys och föredragning av möjligheter och risker i verksamheterna.
Beslutsunderlag
Örkelljunga fjärrvärme 210831.pdf
Agenda ägarstyrning kommunens bolag.pdf
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 152 KLK.2021.4

0

Information från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Ekonomichef Anna Lindström informerar.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 153 KLK.2021.309 04

Delårsrapport 2021
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att
godkänna delårsrapport 2021 för kommunen.
Sammanfattning
Ekonomichef Anna Lindström föredrar ärendet och
förvaltningscheferna finns tillgängliga för att besvara eventuella frågor.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2021.pdf
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2021-10-25

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 154 KLK.2021.279 041

Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsens verksamhet
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att
godkänna delårsrapport för 2021 för kommunstyrelsens
verksamhet.
Sammanfattning
Kommunchef Stefan Christensson föredrar ärendet.
Tidigare behandling av ärendet
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2021-09-15.
Beslutsunderlag
Scannad delårsrapport.pdf
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2021-10-25

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 155 KLK.2021.280 041

Förslag till budget 2022 för kommunstyrelsen inklusive
fastighetsenheten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till budget 2022
för kommunstyrelsen inklusive fastighetsenheten.

Sammanfattning
Kommunchef Stefan Christensson och kommunjurist Jesper Bokefors
föredrar ärendet.
Tidigare behandling av ärendet
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2021-09-15 § 260. Gunnar Edvardsson (KD) yrkade att
arbetsutskottet beslutar att föreslå att kommunstyrelsen beslutar att
godkänna förslag till budget 2022 för kommunstyrelsen inklusive
fastighetsenheten. Arne Silfvergren (S) deltog inte i arbetsutskottets
beslut.
Beslutsunderlag
REV KS Budget 2022 EFP 2023-2024.doc
Fastighet bilaga förslag till ramförändringar 2022-2024 ver 2.pdf
Fastighet bilaga 5 Investeringskalkyler budget 2022.xlsx
KS inkl Fastighet Bilaga 4 Investeringar 2022-2024.xlsx
___________
Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Mathias Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 156 KLK.2021.267 040

Skolmiljarden
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
Utbildningsnämndens ram för 2021 utökas med 250.755 kronor
motsvarande det generella statsbidraget. Utökning av tillfällig
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
"Skolmiljarden".
Sammanfattning
Ärendets föredras.
Tidigare behandling av ärendet
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2021-09-15 § 261.
Beslutsunderlag
Tjänstesrkrivelse utökad satsning_skolmiljarden.docx
Beslutsbilaga fördelning skolmiljarden 2021.pdf
Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021.pdf
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2021-10-25

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 157 KLK.2021.5

0

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Kommunchef Stefan Christensson informerar.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 158 KLK.2021.7

0

Information om Covid 19
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Kommunchef Stefan Christensson informerar om läget avseende
Covid-19 för kommunens del.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 159 KLK.2021.235 253

Försäljning av fastigheten Turabygget 1:78 - Johan
Gunnarssons Entreprenad AB
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
överlåta fastigheten Turabygget 1:78 till bolaget, Johan
Gunnarssons Entreprenad AB, till en köpeskilling om totalt 953
000 kr. Kostnaden fördelas på 100 kronor per kvadratmeter för
den del som är iordningställd tomtyta samt 40 kronor per
kvadratmeter för den resterande ytan.
Beslutet är enhälligt.
Sammanfattning
Mark- och expolateringsingenjör Mikael Strömbäck föredrar ärendet.
Samtliga beslutande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutet är
således enhälligt.
Tidigare behandling av ärendet
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2021-09-15 § 264. Christian Larsson (M), Niclas
Bengtsson (SD) samt Gunnar Edvardsson (KD) yrkade bifall till den
reviderade tjänsteskrivelsens förslag.
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2021-08-18 § 236.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse-Reviderad
Utredning- Objektförutsättningar
Begäran. Fastighetsförvärv
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2021-10-25
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 160 KLK.2021.258 253

Markanvisningstävling - Tomtmark för trygghetsboende
inom fastigheten Västra Ringarp 8:504 -Lycksta äng.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att underlaget som har tagits fram av
kommunens arbetsgrupp (bilaga 1) ska användas för inbjudan till
markanvisningstävlingen.
Annonsering av tävlingen ska ske på kommunens hemsida, i
TendSign samt i tidningar.
Arbetsgruppen som utgör tävlingens jury ges i uppdrag att besluta
på kommunstyrelsens vägnar avseende steg 1 som beskrivs i
inbjudan, med Mark- och exploateringsingenjören som
undertecknande.
Sammanfattning
Mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck föredrar ärendet.
Ordföranden ställer frågan om komunstyrelsen kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
Tidigare behandling av ärendet
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2021-09-15 § 265.
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2021-08-18 § 233.
Bolagen 3Hus Holding AB och Hamiltone AB har under våren 2021
framställt separata begäran om att få köpa fastigheten Västra Ringarp
8:504 för att uppföra trygghetsboende inom tomtmarken.
Dessa framställningarna har därefter beretts i ärendena KLK.2021.182
och KLK.2021.183.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse-Tävlingsunderlag
Bilaga 1 - Inbjudan markanvisningstävling
Bilaga 2 - Kommunikationsinsatser
Scannde handlingar markanvisningsärende.pdf
___________
Expedieras till:
3Hus Holding AB
Hamiltone AB
Arbetsgruppen för markanvisningstävlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 161 KLK.2021.157 81

Besvarande av motion från Tommy Brorsson - Bygg en
toalett vid skateboard- landisbanan
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla samhällsbyggnadsnämndens
förslag vilket innebär
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som
svar på motionen översända yttrandet från t f
samhällsbyggnadschef Göran Sandberg och arbetsledare Jonnie
Svensson.
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
bifalla motionen samt att i kommande budget uppta kostnader till
toaletten enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag D, s. 1
beslutsunderlagets dokument Scannad yttrande.pdf.
Sammanfattning
Tommy Brorsson, Gunnar Edvardsson (KD) samt den
Sverigedemokratiska gruppen yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
Tidigare behandling av ärendet
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2021-09-15 § 270. Tommy Brorsson samt Niclas
Bengtsson (SD) yrkade bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Ärendet har behandlats vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde
2021-08-23 § 83.
Ärendet har behandlats vid samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts
sammanträde 2021-08-09 § 84.
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2021-05-29 § 192.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendet har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde 202104-26 § 27.
Beslutsunderlag
Scannad yttrande.pdf
Motion-Bygg en toalett vid skateboard- & landisbana.pdf
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2021-10-25

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 162 KLK.2021.186 200

Besvarande av motion från Centerpartiet - Inför ett
Miljö- och Byggnadspris
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionens förslag.
att reglementet för Miljö- och byggnadspriset ska antas av
kommunfullmäktige efter att det tagits fram ett förslag.
Sammanfattning
Gunnar Edvardsson (KD) yrkar bifall till motionens förslag.
Arne Silvergren (S) yrkar bifall till motionens förslag.
Niclas Bengtsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Patric Carlsson (S) yrkar bifall till motionens förslag samt yrkar att
reglementet för Miljö- och byggnadspriset ska antas av
kommunfullmäktige efter att det tagits fram ett förslag.
Martin Gustafsson (C) yrkar bifall till motionens förslag samt till Patric
Carlssons (S) tilläggsyrkande.
Stefan Svensson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Tommy Brorsson yrkar bifall till motionens förslag samt till Patric
Carlssons (S) tilläggsyrkande.
Christian Larsson (M) yrkar bifall till motionens förslag samt till Patric
Carlssons (S) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen ska besluta att bifalla
motionens förslag eller besluta enligt arbetsutskottets förslag att avslå
motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
motionens förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta i enlöighet
med Patric Carlssons (S) tilläggsyrkande och finner att så sker.
Tidigare behandling av ärendet
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2021-09-08 § 251. Niclas Bengtsson (SD) yrkade att
motionen ska avslås. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställde
ordföranden proposition dels på samhällsbyggnadsnämndens förslag,
dels på Niclas Bengtsson avslagsyrkande, varefter arbetsutskottet
beslutade enligt det sistnämnda förslaget.
Ärendet har behandlats vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde
2021-08-23 § 80. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade föreslå
kommunfullmäktige besluta att i Örkelljunga kommun införa ett Miljöoch Byggnadspris.Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att
ta fram ett nytt reglemente där det tydligt framgår vad priset innebär,
vilka regler som finns, vem som kan få pris m m.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därmed att motionen bifalles.
Ärendet har behandlats vid samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts
sammanträde 2021-08-09 § 89.
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2021-06-16 § 223.
Ärendet har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde 202105-31 § 50.
Beslutsunderlag
Motion från Centerpartiet - Inför ett Miljö- och Byggnadspris.pdf
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2021-10-25

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 163 KLK.2021.94

3

Besvarande av motion från Moderaterna Trygghetshöjande åtgärder i centrum
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen,
att ansökan om förordnande enligt 3 § lag (1980:578) om
ordningsvakter ska avse området enligt Förslag 4 i
beslutsunderlaget,
att berörda privata fastighetsägare kan delta som medsökande vid
ansökan om förordnande enligt 3 § lag (1980:578) om
ordningsvakter.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten till
kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om omfattningen
gällande ordningsvakternas patrullering där kommunstyrelsens
arbetsutskott får ta ställning till finansieringen av förslaget när
beslut fattas om omfattningen,

Martin Gustafsson (C), Tomas Nilsson (C) samt Gunnar
Edvardsson (KD) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
Kommunjurist Jesper Bokefors föredrar ärendet.
Christian Larsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, att
kommunfullmäktige beslutar att ansökan om förordnande enligt 3 § lag
(1980:578) om ordningsvakter ska avse området enligt Förslag 4 i
beslutsunderlaget, att kommunstyrelsen delegerar rätten till
kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om omfattningen gällande
ordningsvakternas patrullering där kommunstyrelsens arbetsutskott får
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ta ställning till finansieringen av förslaget när beslut fattas om
omfattningen, samt att kommunfullmäktige beslutar att berörda privata
fastighetsägare kan delta som medsökande vid ansökan om förordnande
enligt 3 § lag (1980:578) om ordningsvakter.
Niclas Bengtsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt
Christian Larssons (M) tilläggsyrkanden.
Patric Carlsson (S) och Arne Silvergren (S) yrkar avslag till motionens
förslag samt Christian Larssons (M) tilläggsyrkanden.
Martin Gustafsson (C), Tomas Nilsson (C) samt Gunnar Edvardsson
(KD) deltar inte i beslutet.
Stefan Svensson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag med Christian Larssons (M) tilläggsyrkanden
och finner att så sker.
Tidigare behandling av ärendet
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2021-09-15 § 274. Christian Larsson (M) samt Niclas
Bengtsson (SD) yrkade bifall till motionen. Gunnar Edvardsson (KD)
samt Arne Silfvergren (S) deltog inte i arbetsutskottets beslut.
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2021-09-08 § 253.
Ärendet har behandlats vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde
2021-08-23 § 81. Samhällsbyggnadsnämndens beslutade att föreslå
kommunfullmäktige besluta bifalla motionen och ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
upphandlat vaktbolag och de berörda privata fastighetsägare som
godkänner det ansöka hos Polisen om ett förordnande enligt 3 § lag
(1980:578) om ordningsvakter. Ansökan ska avse området enligt
förslag 3. Berörda privata fastighetsägare kan delta som
medsökande.Samt att, förutsatt att det beslutas om ansökan till Polisen
enligt ovan, anlita ordningsvakter från upphandlat vaktbolag (i den
omfattning som samhällsbyggnadsnämnden anser lämpligt) och
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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delegera rätten till kommunstyrelsens arbetsutskott att i framtiden
kunna ändra omfattningen gällande ordningsvakternas patrullering.
Samhällsbyggnadsnämnden noterar speciellt att området, bilaga 3
gäller med angivna begränsningslinjer som framgår av kartan men att
områdetet inte innefattar platser där allmänheten inte äger tillträde.
Denna texten noteras på bilaga 3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår
slutligen att budget och omfattning av motionens genomförande får
hanteras i budgetberedningen.
Mattias Nirvén (M), Timo Lordhem (KD), Matti Josefsson (SD) och
Stefan Svensson (SD) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag till
beslut, innebärande bl a bilagan 3. Föreslås att att budget och
omfattning av motionens genomförande får hanteras i
budgetberedningen. Noteras speciellt att området inte omfattas av de
platser där allmänheten inte äger tillträde. Texten noteras på bilagan 3.
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller yrkandet med kompletteringar.
Martin Gustafsson (C) och Christer Olsson (S) deltog inte i beslutet.
Ärendet har behandlats vid socialnämndens sammanträde 2021-08-10 §
96. Socialnämnden beslutade att överlämna socialförvaltningens
yttrande (daterat 2021-07-23) till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Thomas Bjertner (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ärendet har behandlats vid sammhällsbyggnadsnämndes arbetsutskotts
sammanträde 2021-08-09 § 88.
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2021-06-16 § 222.
Ärendet har behandlats vid samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-07 §
59.
Ärendet har behandlats vid samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts
sammanträde 2021-05-24 § 71.
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2021-045-21 § 151.
Ärendet har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde 202103-29 § 16.
Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Återremiss Motion Moderaterna Trygghetshöjande
åtgärder i centrum.pdf
Förslag 4.pdf
Tjänsteskrivelse - Motion Moderaterna Trygghetshöjande åtgärder i
centrum.pdf
Polisens ordningsvaktssamordnares powerpoint avseende
förutsättningar för LOV § 3.pptx
Yttrande från socialförvaltningen om trygghetshöjande åtgärder i
centrum
Motion från Moderaterna- Trygghetshöjande åtgärder i centrum.pdf
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2021-10-25
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KS § 164 KLK.2021.269 05

Revidering av Inköps- och upphandlingspolicy
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige
beslutar att anta den reviderade versionen av kommunens Inköpsoch upphandlingspolicy i enlighet med beslutsunderlaget Reviderad
Inköps- och upphandlingspolicy.pdf. Tidigare Inköps- och
upphandlingspolicy utgår.
Sammanfattning
Kommunjurist Jesper Bokefors föredrar ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2021-09-15 § 275.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Förslag till reviderad Inköps- och
upphandlingspolicy.pdf
Reviderad Inköps- och upphandlingspolicy.pdf
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2021-10-25
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KS § 165 KLK.2021.268 719

Kommunövergripande riktlinjer samt övriga åtgärder för
att stärka barnrättsarbetet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
anta kommunövergripande riktlinjer för barnrättsarbetet enligt
tjänsteskrivelsens sida 2.
ålägga nämnderna att ta fram förvaltningsspecifika mål gällande
barns rättigheter, vilka är förenliga med de kommunövergripande
riktlinjerna, samt bestämma hur dessa ska följas upp i samband
med delårsbokslut och årsbokslut.
ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att undersöka på
vilka sätt som barn och unga i kommunen själva vill lyfta sina
tankar och åsikter till politiker och tjänstepersoner i kommunen
framöver.
godkänna förvaltningens förslag till ny mall för tjänsteskrivelser
enligt bilaga 2 och uppmana kommunens tjänstepersoner att
tillämpa den framöver.
föreslå nämnderna att ge respektive nämndssekreterare i uppdrag
att följa upp användningen av tjänsteskrivelsen och att redovisa
detta till berörd nämnd årligen.
uppföljning av kommunens barnrättsarbete redovisas i
delårsbokslut samt i årsbokslut.
Samtliga åtgärder ska ha vidtagits senast 2021-12-31.
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Sammanfattning
Kommunjurist Jesper Bokefors föredrar ärendet.
Tidigare behandling av ärendet
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2021-09-15 § 273.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Kommunövergripande riktlinjer samt övriga åtgärder
för att stärka barnrättsarbetet.pdf
Bilaga 1 Tjänsteskrivelse - åtgärder för att stärka kommunens
barnrättsarbete.pdf
Bilaga 2 Mall för tjänsteskrivelser.pdf
___________
Expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
Nämnderna
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

27(28)

Sammanträdesprotokoll 2021-10-06
Kommunstyrelsen

KS § 166 KLK.2021.266 006

Sammanträdesdagar 2022
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå att Kommunfullmäktige
beslutar att godkänna det reviderade förslaget till
sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det reviderade förslaget
till sammanträdesdagar 2022 för styrelsen och dess utskott.
Sammanfattning
Ärendet föredras.
Ärendets tidigare behandling
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2021-09-08 § 252.

Beslutsunderlag
Sammanträden 2022 reviderad.pdf
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2021-10-25
Kommunledningsförvaltningen
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KS § 167 KLK.2021.303 0

Information om 25 årsgåva 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
att tacka medarbetarna för sitt arbete i kommunens tjänst.

Sammanfattning
Det föreligger redovisning av 25 årsgåva 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Information om 25 årsgåva 2021.pdf
___________
Expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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