
Nr Ärenderubrik Ärende

1
Utse två personer att jämte ordföranden justera protokollet
samt bestämma plats och tid för justering

KLK.2014.12

2
Godkännande av kungörandet samt fastställelse av
dagordning

KLK.2014.13

3
Kommunchef Peter Andreasson informerar om kommunens
arbete med näringslivsfrågor

KLK.2014.169

4 Omfördelning av investeringspengar KLK.2014.133

5 Förslag till tilläggsbudget 1 2014 KLK.2014.120

6 Anvisningar för delårsrapport per 2014-06-30 KLK.2014.142

7 Ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB 2014 och 2015 KLK.2014.121

8
Ägardirektiv för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2014 och
2015

KLK.2014.122

9
Förslag till ny bolagsordning för Örkelljunga Fjärrvärmeverk
AB

KLK.2014.125

10 Förslag till prissättning för fastigheten Västra Spång 4:189 KLK.2014.135

11 Information om Statsbidrag inom flyktingmottagandet KLK.2014.89

12
Förtydligande gällande motion - Säga upp avtalet med
Migrationsverket

KLK.2013.98

13
Besvarande av motion - Vi måste få ett avtal med
migrationsverket

KLK.2013.132

14
Redovisning - uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2013

KLKP.2014.15

15
Pension - förslag till ändring av gällande pensionspolicy för
Örkelljunga kommun

KLKP.2014.13

Kallelse
Kommunfullmäktige

Tid: 2014-06-16, klockan 19.00
Plats: Örkelljungasalen, kommunhuset

Föredragningslista

Henrik Hammar
Kommunfullmäktiges ordförande



Sammanträdesprotokoll 2014-06-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(1) KLK.2014.12 00

Utse två personer att jämte ordföranden justera
protokollet samt bestämma plats och tid för justering



Sammanträdesprotokoll 2014-06-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(2) KLK.2014.13 00

Godkännande av kungörandet samt fastställelse av
dagordning

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige beslutar
att

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2014-06-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(3) KLK.2014.169 001

Kommunchef Peter Andreasson informerar om
kommunens arbete med näringslivsfrågor

Kommunfullmäktige beslutar
att

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2014-06-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(4) KLK.2014.133 042

Omfördelning av investeringspengar

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-06-04 - KS § 73
Tjänsteskrivelse - Stefan Andersson

Kommunfullmäktige beslutar
att

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 73 KLK.2014.133 042

Omfördelning av investeringspengar

Fastighetsingenjör Stefan Andersson meddelar att inkomna anbud för
att åtgärda ventilationen på Åsljungahallen om 615.000 kronor
överstiger beviljade medel om 500.000 kronor. Anslaget för
projektering har nyttjats med cirka 50.000 kronor. Kostnaden för att
byta matta i Lillhallen blir lägre än beräknat. Stefan Andersson föreslår
därför att 250.000 kronor överförs från projekt Lillhallen till projekt
VentilationÅsljungahallen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Stefan Andersson
Protokoll 2014-05-14 - KSAU § 77

Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige besluta

att överföra 250.000 kronor från projekt Lillhallen 1835 till
projekt 1886 VentilationÅsljungahallen.

__________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



dokument2

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Stefan Andersson, 0435 55025
stefan2.andersson@orkelljunga.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(0)

Datum

2014-04-30

Stefan Andersson
Fastighetsingenjör

Omfördelning av investeringspengar.

Anbud för att åtgärda ventilationen på Åsljungahallen (615000 kr) överstiger
beviljade medel (500000). Projektteringskostnader är redan nedlagda med ca:
50000 kr. Arbete med att byta matta i Lillhallen blir billigare än beräknat.
Fastighetsingenjören föreslår därför att 250000 kr överförs från projekt 1835
till projekt 1895



Sammanträdesprotokoll 2014-06-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(5) KLK.2014.120 041

Förslag till tilläggsbudget 1 2014

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-06-04 - KS § 82
Till KS Tjänsteskrivelse TB 1
Tilläggsbudget nr 1 2014 till kf

Kommunfullmäktige beslutar
att

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 82 KLK.2014.120 041

Förslag till tilläggsbudget 1 2014

Ekonomienheten presenterar förslag till Tilläggsbudget 1 omfattande
följande:

Investering för beslut och ledningsstödssystem 500.000 kronor
Ombyggnad av del av Gyllets kök 100.000 kronor
Inköp av kommunens andel av televäxel i 4 K 240.000 kronor
Resursförstärkning på ekonomienheten, drift 220.000 kronor

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-05-21 - KSAU § 98
Tjänsteskrivelse budgetförstärkning ekonomienheten
Till KS Tjänsteskrivelse TB 1
Dokument till KS Bilaga till TB 1.xlsx

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja anslag i Tilläggsbudget 1 enligt ekonomienhetens
förslag motsvarande 840.000 kronor, investering och 220.000
kronor drift.

___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



dokument3

Kommunledningsförvaltningen
0435-55065
stefan.christensson@orkelljunga.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(0)

Datum

2014-05-20

Stefan Christensson
Ekonomichef

Förslag till beslut

Ekonomienheten föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om tilläggsbudget 1
(TB1) enligt bifogad bilaga.



Tilläggsbudget nr 1 2014      

Tilläggsbudgeten avser korrigering och komplettering av 

budget 2013 

  

      

Nämnd Ansv

ar 

Proje

kt 

Text Belopp Beslut 

Räddningsnämnden 2000  Investering 

för beslut- och 

ledningsstöds

ystem 

500 000 KS § 64 

RN.2014.11       

170 

Kommunfastigheter 1000  Ombygganad 

av del av 

Gyllets kök 

100 000 KS § 63 

KLK.2014.88      

287 

Kommunstsyrelsen 0200  Inköpa 

Örkelljunga 

kommuns 

andel av 

televäxel  4K  

240 000 Enligt protokoll 

2014-02-19- 

KSAU § 29 

Kommunstyrelsen/ekonomi

enheten 

0600 drift Resursförstärk

ning på 

ekonomienhet

en 

220 000 (KSAU 2014-

05-20) 

    1 060 000  

 



Sammanträdesprotokoll 2014-06-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(6) KLK.2014.142 042

Anvisningar för delårsrapport per 2014-06-30

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-06-04 - KS § 85
Anvisningar för delårsrapport per 2014-06-30
Bilaga 1 - Mall för verksamhetsberättelse i delårsrapport 2014

Kommunfullmäktige beslutar
att

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 85 KLK.2014.142 042

Anvisningar för delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapporten för 2014 ska utgå från budget 2014, vilket innebär att
delårsrapporten ska analyseras utifrån verksamhetens resultat och mål
med utgångspunkt från 2014. Målen ska analyseras och kommenteras
utifrån ”God ekonomisk hushållning”.

Kommunfullmäktige ska behandla och godkänna delårsrapporten och
revisorerna ska göra en bedömning av och om resultatet är förenligt
med verksamhets- och finansiella mål utifrån god ekonomisk
hushållning.

Delårsrapporten är ett budgetuppföljningsdokument med information
om avvikelser mot givna budgetramar. Varjenämnd och styrelse ska om
det finns en negativ budgetavvikelse för perioden även redovisa hur
avvikelsen ska justeras för att uppnå budgetföljsamhet vid årets slut
eller inom en treårsperiod enligt balanskravslagen.

En prognos ska lämnas över beräknat utfall 2014-12-31.
Vid upprättande av delårsrapporten ska motsvarande
redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen användas.
Eventuellt nya rekommendationer från RKR (Rådet för Kommunal
Redovisning) bör beaktas. Rekommendation 22 från RKR om
Delårsrapport kommer att vara vägledande vid framtagning av
delårsrapporten.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-05-21 - KSAU § 92
Anvisningar för delårsrapport per 2014-06-30
Bilaga 1 - Mall för verksamhetsberättelse i delårsrapport 2014

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna ekonomienhetens förslag till anvisningar för
delårsrapport per 2014-06-30.

__________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



ÖRKELLJUNGA KOMMUN
Kommunledningskontoret
Ekonomienheten

2014-06-09

Till
Kommunstyrelsen

Anvisningar för delårsrapport per 2014-06-30.

Delårsrapporten för 2014 ska utgå från budget 2014, vilket innebär att delårsrapporten
ska analyseras utifrån verksamhetens resultat och mål med utgångspunkt från 2014.
Målen ska analyseras och kommenteras utifrån ”God ekonomisk hushållning”.

Kommunfullmäktige ska behandla och godkänna delårsrapporten och revisorerna ska
göra en bedömning av och om resultatet är förenligt med verksamhets- och finansiella
mål utifrån god ekonomisk hushållning.

Delårsrapporten är ett budgetuppföljningsdokument med information om avvikelser mot
givna budgetramar. Varjenämnd och styrelse ska om det finns en negativ
budgetavvikelse för perioden även redovisa hur avvikelsen ska justeras för att uppnå
budgetföljsamhet vid årets slut eller inom en treårsperiod enligt balanskravslagen.

En prognos ska lämnas över beräknat utfall 2014-12-31.

Vid upprättande av delårsrapporten ska motsvarande redovisningsprinciper som i den
senaste årsredovisningen användas. Eventuellt nya rekommendationer från RKR (Rådet
för Kommunal Redovisning) bör beaktas. Rekommendation 22 från RKR om
Delårsrapport kommer att vara vägledande vid framtagning av delårsrapporten.

Tidplan
Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner göra minst en delårsrapport som
omfattar en period om sex månader. Kommunstyrelsen har beslutat att fr.o.m. 2006 göra
delårsrapport per den 30 juni.

Ti v 26 2014-06-24 Sista dag för inlämning av periodiseringar till Emma.
Inventering av kiosker lämnas till Ekonomienheten.
Redovisning och kvitton för ICA-kort lämnas till
Ekonomienheten.

To v 27 2014-07-04 Brytpunkt för fakturor och bokföringsorder.
Raindance stänger.

Måv 29 2014-07-14 Rapportutskrift
Resultat exkl timlöner och semesterlöneskuld

Xx v 30 Löner för juni läses in.
Manuella löner läggs till nämndernas resultat.

Fr v 30 2014-07-25 Resultat klart inkl timlöner och semesterlöneskuld



2014-06-09

Må v 32 2014-08-04 Delårsrapport från bolagen lämnas till ekonomienheten
Balans- och resultaträkning skickas till revision

Fr v 32 2014-08-08 Verksamheternasdelårsrapporter klara

Må v 33 2014-08-11 Koncernredovisning till Revision

Må V 34 2014-08-18 Revision

On v 35 2014-08-27 Utskick KS

On v 36 2014-09-03 KS

Må v 38 2014-09-15 Utskick KF

Må v 39 2014-09-22 KF

Bolagen
Delårsredovisningen ska återspegla hela koncernen varför det är viktigt att även
kommunens hel- och delägda bolag lämnar underlag till ekonomikontoret senast den 4
augusti. Använd mallen ”Bolagsmall delår 2014”.

Periodisering
Kostnader och intäkter ska bokföras på den period som de tillhör. När det gäller
kostnader är huvudprincipen att om tjänsten utförts/varan levererats i juni så ska
kostnaden bokas på denna månad. Intäkter avseende varor/tjänster som kommunen
levererat under juni ska på motsvarande sätt bokas under samma period. Detta gäller
oavsett om bokföringsunderlag i form av faktura eller dylikt erhållits. Bokföringen ska
då göras genom en s.k. interimsbokning.

Kostnader och intäkter över 25 000 ska periodiseras. Underlag för periodisering ska
bestå av en faktura eller en beräkning över kostnad/intäkt. Alla underlag lämnas till
Emma på ekonomienheten senast den 24 juni 2014.

Inför varje månadsskifte är det viktigt att granska samt att definitivsätta
fakturorna i fakturaportalen. De ansvariga inom verksamheterna ska besluta om
behöriga ersättare vid semester eller annan frånvaro.

Reglering av kostnader avseende löner i juni som utbetalas i juli (timlöner) bokas upp
inför den 25 juli.

Investeringar
Budgeterade investeringar (inklusive tilläggsbudget för år 2013) ska redovisas utifrån
vad som genomförts under perioden. Vadsom är på gång ska delredovisas samt
eventuellt om någon investering inte kommer att genomföras. Avslutade investeringar
under första halvåret redovisas separat. Det är viktigt att följa anvisningarna för att inte
tappa information till politiken. Se bilaga 4 och 5.

Ekonomi
Ekonomisk översikt ska redovisas i faktaruta, med redovisning av intäkter och kostnader



2014-06-09

samt nettoinvesteringar i tabellform.

Nämndernas delårsredovisning
Löpande text ska skrivas i ett worddokument och omfatta högst en A4-sida, se bilaga 1.
Fakta om nämndens ekonomi, se bilaga 2.

Rubriker
Rubrikerna ska vara samstämmiga med rubrikerna i årsredovisningen, enligt nedan.

Årets resultat
Här anges delårsresultatet i mnkr med en decimal samt prognos för helår. Område med
större avvikelser ska omnämnas. Här anges också gjord investering på total nivå utifrån
budget och orsak till avvikelse.

Verksamhetsmål
Under denna rubrik anges hur verksamhetsmålen har uppnåtts utifrån god ekonomisk
hushållning eller kommer att uppnås.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv
Här beskriver ni kortfattat periodens verksamhet samt utveckling och effekter mot ett
framtidsperspektiv.

Viktiga händelser under perioden
Här ska viktiga händelser för verksamhetsområdet lyftas fram för perioden, tre händelser
vilka ska presenteras i punktform.

Nyckeltal
Nyckeltal som Ni anser förtydligar era mål bör ni redovisa. Övriga nyckeltal behöver
inte redovisas om de inte avsevärt avviker från budget.



Mall för verksamhetsberättelse i delårsrapport 2014 Bilaga 1

Nämnd/Förvaltning

Verksamhetsberättelsenska omfatta högst en A4-sida.

Årets resultat
Här anges delårsresultatet imnkr med en decimal samt prognos för helår. Områden med
större avvikelser ska omnämnas. Även gjorda investeringar anges på total nivå för nämnden
utifrån budget och orsak till eventuell avvikelse. Kommentera även om hela
investeringsbudgeten kommer att nyttjas under året samt om en investering är påbörjad men
kommer att betalas 2015.

Verksamhetsmål
En verbal utvärdering hur verksamhetsmålen har uppnåtts utifrån god ekonomisk hushållning
eller kommer att uppnås.

Exempel: Den genomsnittliga tiden för betalning av kundfordringar ska vara fem veckor år
2014.

Åtgärder att uppnå mål: De organisatoriska interna rutinerna har förbättrats under 2014
vilket minskat betalningstiden under första halvåret med 2 veckor från 8 veckor under 2008
till 6 veckor.

Måluppfyllnad: Målet har uppfyllts till 2/3 i förhållande till uppsatt mål. Ytterligare
rutinförbättring kommer att ske under året vilket innebär att målet kommer att uppfyllas innan
årets utgång. Målet är en god ekonomisk hushållning eftersom kommunens likviditet
förbättrats.

Framtiden
Kortfattad beskrivning av verksamhetens planerade utveckling och effekter mot ett
framtidsperspektiv. Verksamhetenska lyftas fram ur kommuninvånarens perspektiv.

Viktiga händelser under perioden
Här ska periodens viktigaste händelser för lyftas fram. Högst tre händelser ska presenteras i
punktform enligt nedanstående uppställning och får högst omfatta en rad per händelse.
1. xxxx
2. xxxx
3. xxxx

Nyckeltal
Nyckeltal som förtydligar och speglar er måluppfyllelse ska redovisas. Övriga nyckeltal
behöver inte redovisas om de inte avsevärt avviker från budget. Kommentera redovisade
nyckeltal.



Sammanträdesprotokoll 2014-06-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(7) KLK.2014.121 107

Ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB 2014 och 2015

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-06-04 - KS § 80
Ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB 2014 - 2015 - pdf
Ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB 2013

Kommunfullmäktige beslutar
att

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 80 KLK.2014.121 107

Ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB 2014 och 2015

Ekonomichef Stefan Christensson presenterar förslag till ägardirektiv
för Örkelljungabostäder AB. Förslaget ska av kommunens ombud
framläggas för beslut i bolaget vid extra bolagsstämma 2014.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-05-21 - KSAU § 89
Ägardirektiv Örkelljungabostäder AB.
Dokument till KS Ägardirektiv Örkelljungabostäder AB

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna ekonomienhetens förslag till ägardirektiv för
Örkelljungabostäder AB att gälla för 2014 och 2015.

Bjarne Daa och Arne Andersson deltar inte i beslutet på grund av jäv.
__________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



 

 

 

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Ekonomienheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB 2014-2015. 
 

Ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB, nedan kallat bolaget, har beslutats av Örkelljunga 

kommun, nedan kallad kommunen, genom beslut i kommunfullmäktige, §xx/xx och ska av 

kommunens ombud framläggas för beslut i bolaget vid extra bolagsstämma 2014. 

 

1. Bolagets verksamhet 

 Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte främja kommunens 

försörjning av bostäder. Detta skall ske genom att bolaget inom Örkelljunga kommun 

aktivt förvärvar fast egendom och tomträtt till fast egendom i syfte att uppföra och/eller 

förvalta hus med bostadslägenheter, affärslokaler och gemensamma anordningar samt 

även bedriva därmed förenlig verksamhet. 

 

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

 

Bolaget är en del av den totala verksamheten i Örkelljunga kommun och skall 

tillsammans med kommunens nämnder och förvaltningar bidra till kommunens positiva 

utveckling och tillväxt. Bolaget skall erbjuda prisvärda och kvalitativa bostäder och 

boendemiljöer för att medverka till kommunens attraktivitet som boendeort. 

 

Verksamheten ska bedrivas så att Örkelljungabostäder AB blir en föregångare i fråga 

om: 

 omvandling till ekologiskt hållbart samhälle 

 boinflytande för hyresgästerna 

 motverkande av segregation 

 trygghet i boendet 

 tillgänglighet för rörelsehindrade 

 

2. Bolaget som organ för kommunal verksamhet 
Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Örkelljunga 

kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa 

av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade 

direktiv. 

Förutom av kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagens verksamhet genom 

a) gällande företagspolicy  

b) gällande bolagsordning  

c) gällande ägardirektiv 

d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. 

 

3. Tolkning av ägardirektiv   

Uppstår delade meningar mellan bolaget och kommunen hur dessa ägardirektiv skall 

tolkas skall frågan hänskjutas till kommunstyrelsen för avgörande  
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4. Frågor som skall underställas fullmäktige 

Enligt § 5, bolagsordningen, skall bolaget bereda kommunfullmäktige i Örkelljunga 

kommun möjlighet att ta ställning innan beslut tas i ärende av principiell betydelse eller 

annars av större vikt för bolaget eller den gemensamma utvecklingen i kommunen. 

 

Härmed anses bl.a. 

 Investeringsbeslut överstigande 2 mnkr eller beslut om avyttring av större 

omfattning. 

 Planer som gäller ny eller väsentlig ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 

 Fusion av bolaget. 

 Förvärv av företag, bildande av dotterbolag eller överföring av bolagets 

verksamhet på dotterbolag samt. 

 Avveckling av bolaget.  

 

Kommunfullmäktige skall årligen inbjuda bolagen till ett informationsmöte. Vid 

sammanträdet skall ordförande och verkställande direktör närvara och besvara frågor 

gällande bolagets verksamhet. 

 

5. 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. 

 

Bolaget skall vidare till kommunen översända  

 protokoll från bolagsstämma,  

 protokoll från styrelsesammanträde,  

 budget samt verksamhets- och ekonomiska mål,  

 årsredovisning med revisionsberättelse, delårsbokslut samt övriga ekonomiska- 

och verksamhetsrapporter som kommunstyrelsen begär. 

 

Bokslutsredovisning ska lämnas senast den 31 januari till ekonomikontoret med 

erforderligt underlag till grund för kommunens sammanställda redovisning enligt lagen 

om kommunal redovisning. Delårsbokslut per den 30 juni ska lämnas enligt beslutad 

tidplan. 

 

I årsredovisningen skall uppgifter lämnas om hur styrelsen och verkställande direktören 

anser att ändamålet med bolagets verksamhet förverkligats under året. 

  

6. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet 

Bolaget skall drivas enligt marknadsorienterade och långsiktigt ekonomiskt hållbara 

principer. Bolaget skall skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man skall 
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kunna fullfölja kommunens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan av 

ägandet. 

 

Bolaget skall långsiktigt arbeta för konsolidering i syfte att minska kommunens 

risktagande som ägare samtidigt som bolagets kreditvärdighet ökar 

 

1. Bolagets soliditet skall långsiktigt uppgå till minst 20 procent. 

 

2. I syfte att minimera extern räntekostnad i koncernen skall bolaget vid upplåning av 

kapital utnyttja den säkerhet som en kommunal borgen innebär. 

 

3. Bolaget skall varje år, per den 31/12, till kommunen betala en marknadsmässig 

borgensavgift av borgenssumman. Borgensavgiften är fastställd till 0,3 %. 

 

4. Bolaget skall under varje given treårsperiod sträva efter en vinstmarginal på lägst 3 % 

räknat på resultatet efter finansiella intäkter och kostnader.   

 

Det är bolagets skyldighet att tillse att alla möjligheter till samordning mellan bolaget 

och kommunen, som gagnar båda parter, tas tillvara och är prioriterade av 

bolagsledningen. 

 

Att bolaget skall avsätta 1% av totalkostnaden för konstnärlig/kulturell utsmyckning vid 

ny- och ombyggnad av fastighet/anläggning i Örkelljunga. 

 

 

 

7. Instruktioner för verkställande direktör  

Styrelsen har enligt 8 kap 25§ ABL att meddela riktlinjer och anvisningar för 

verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen samt enligt 8 kap 3 

§ ABL ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Detta 

skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktion omprövas mot 

bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.  

I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen 

skall anmäla beslut han fattat. De anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. 

 

VD skall medverka i kommungemensamma aktiviteter på samma villkor och med 

samma krav som gäller för chefer i kommunen. 

 

8. Arbetsordning för styrelsen 

Styrelsen skall enligt 8 kap 5 § ABL utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete 

vari bl.a. skall redovisas arbetsfördelning mellan styrelsen och eventuellt inrättade andra 

organ. 

 

9. Samordning  

Bolaget skall ingå i den samordnade upphandlingen som eftersträvas i kommunen. Vid 

upphandling skall bolaget eftersträva att alltid ge möjlighet för företag inom kommunen 

att lämna anbud. 

 

Bolaget skall följa kommunens upphandlings-, personal-, miljö-, jämställdhets- och IT-

policy m.fl.  
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Alla möjligheter till samordning mellan bolagen sinsemellan och mellan bolagen och 

kommunen skall tillvaratas och vara prioriterade av bolagsledningen. 

 

10. Övrigt 
Upphandling av revision enligt aktiebolagsordningen samordnas av kommunens 

revisorer.  

 

Upphandling av lekmannarevisorernas biträde samordnas av kommunens revisorer. 



 

 

 

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Ekonomienheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB 2013. 
 

Ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB, nedan kallat bolaget, har beslutats av Örkelljunga 

kommun, nedan kallad kommunen, genom beslut i kommunfullmäktige, §58/11 och ska av 

kommunens ombud framläggas för beslut i bolaget vid extra bolagsstämma 2012. 

 

1. Bolagets verksamhet 

 Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte främja kommunens 

försörjning av bostäder. Detta skall ske genom att bolaget inom Örkelljunga kommun 

aktivt förvärvar fast egendom och tomträtt till fast egendom i syfte att uppföra och/eller 

förvalta hus med bostadslägenheter, affärslokaler och gemensamma anordningar samt 

även bedriva därmed förenlig verksamhet. 

 

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

 

Bolaget är en del av den totala verksamheten i Örkelljunga kommun och skall 

tillsammans med kommunens nämnder och förvaltningar bidra till kommunens positiva 

utveckling och tillväxt. Bolaget skall erbjuda prisvärda och kvalitativa bostäder och 

boendemiljöer för att medverka till kommunens attraktivitet som boendeort. 

 

Verksamheten ska bedrivas så att Örkelljungabostäder AB blir en föregångare i fråga 

om: 

 omvandling till ekologiskt hållbart samhälle 

 boinflytande för hyresgästerna 

 motverkande av segregation 

 trygghet i boendet 

 tillgänglighet för rörelsehindrade 

 

2. Bolaget som organ för kommunal verksamhet 
Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Örkelljunga 

kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa 

av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade 

direktiv. 

Förutom av kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagens verksamhet genom 

a) gällande företagspolicy  

b) gällande bolagsordning  

c) gällande ägardirektiv 

d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. 

 

3. Tolkning av ägardirektiv   

Uppstår delade meningar mellan bolaget och kommunen hur dessa ägardirektiv skall 

tolkas skall frågan hänskjutas till kommunstyrelsen för avgörande  
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4. Frågor som skall underställas fullmäktige 

Enligt § 5, bolagsordningen, skall bolaget bereda kommunfullmäktige i Örkelljunga 

kommun möjlighet att ta ställning innan beslut tas i ärende av principiell betydelse eller 

annars av större vikt för bolaget eller den gemensamma utvecklingen i kommunen. 

 

Härmed anses bl.a. 

 Investeringsbeslut överstigande 2 mnkr eller beslut om avyttring av större 

omfattning,  

 Planer som gäller ny eller väsentlig ändrad inriktning av bolagets verksamhet 

 Fusion av bolaget 

 Förvärv av företag, bildande av dotterbolag eller överföring av bolagets 

verksamhet på dotterbolag samt 

 Avveckling av bolaget.  

 

Kommunfullmäktige skall årligen inbjuda bolagen till ett informationsmöte. Vid 

sammanträdet skall ordförande och verkställande direktör närvara och besvara frågor 

gällande bolagets verksamhet. 

 

5. 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. 

 

Bolaget skall vidare till kommunen översända  

 protokoll från bolagsstämma,  

 protokoll från styrelsesammanträde,  

 budget samt verksamhets- och ekonomiska mål,  

 årsredovisning med revisionsberättelse, delårsbokslut samt övriga ekonomiska- 

och verksamhetsrapporter som kommunstyrelsen begär. 

 

Bokslutsredovisning ska lämnas senast den 31 januari till ekonomikontoret med 

erforderligt underlag till grund för kommunens sammanställda redovisning enligt lagen 

om kommunal redovisning. Delårsbokslut per den 30 juni ska lämnas enligt beslutad 

tidplan. 

 

I årsredovisningen skall uppgifter lämnas om hur styrelsen och verkställande direktören 

anser att ändamålet med bolagets verksamhet förverkligats under året. 

  

6. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet 

Bolaget skall drivas enligt marknadsorienterade och långsiktigt ekonomiskt hållbara 

principer. Bolaget skall skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man skall 
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kunna fullfölja kommunens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan av 

ägandet. 

 

Bolaget skall långsiktigt arbeta för konsolidering i syfte att minska kommunens 

risktagande som ägare samtidigt som bolagets kreditvärdighet ökar 

 

1. Bolagets soliditet skall långsiktigt uppgå till minst 10 procent. 

 

2. I syfte att minimera extern räntekostnad i koncernen skall bolaget vid upplåning av 

kapital utnyttja den säkerhet som en kommunal borgen innebär. 

 

3. Bolaget skall varje år, per den 31/12, till kommunen betala en marknadsmässig 

borgensavgift av borgenssumman. Borgensavgiften är fastställd till 0,3 %. 

 

4. Bolaget skall under varje given treårsperiod sträva efter en genomsnittlig avkastning 

motsvarande 3 %.  

 

Det är bolagets skyldighet att tillse att alla möjligheter till samordning mellan bolaget 

och kommunen, som gagnar båda parter, tas tillvara och är prioriterade av 

bolagsledningen. 

 

Att bolaget skall avsätta 1% av totalkostnaden för konstnärlig/kulturell utsmyckning vid 

ny- och ombyggnad av dastighet/anläggning i Örkelljunga. 

 

 

 

7. Instruktioner för verkställande direktör  

Styrelsen har enligt 8 kap 25§ ABL att meddela riktlinjer och anvisningar för 

verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen samt enligt 8 kap 3 

§ ABL ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Detta 

skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktion omprövas mot 

bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.  

I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen 

skall anmäla beslut han fattat. De anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. 

 

VD skall medverka i kommungemensamma aktiviteter på samma villkor och med 

samma krav som gäller för chefer i kommunen. 

 

8. Arbetsordning för styrelsen 

Styrelsen skall enligt 8 kap 5 § ABL utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete 

vari bl.a. skall redovisas arbetsfördelning mellan styrelsen och eventuellt inrättade andra 

organ. 

 

9. Samordning  

Bolaget skall ingå i den samordnade upphandlingen som eftersträvas i kommunen. Vid 

upphandling skall bolaget eftersträva att alltid ge möjlighet för företag inom kommunen 

att lämna anbud. 

 

Bolaget skall följa kommunens upphandlings-, personal-, miljö-, jämställdhets- och IT-

policy m.fl.  
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Alla möjligheter till samordning mellan bolagen sinsemellan och mellan bolagen och 

kommunen skall tillvaratas och vara prioriterade av bolagsledningen. 

 

10. Övrigt 
Upphandling av revision enligt aktiebolagsordningen samordnas av kommunens 

revisorer.  

 

Upphandling av lekmannarevisorernas biträde samordnas av kommunens revisorer. 



Sammanträdesprotokoll 2014-06-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(8) KLK.2014.122 107

Ägardirektiv för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2014
och 2015

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-06-04 - KS § 83
Ägardirektiv för Örkelljunga Fjärrvärmeverk 2014-2015 .pdf
Ägardirektiv Örkelljunga Fjärrvärmeverk

Kommunfullmäktige beslutar
att

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 83 KLK.2014.122 107

Ägardirektiv för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2014
och 2015
Ekonomichef Stefan Christensson presenterar förslag till Ägardirektiv
för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB. Förslaget ska av kommunens
ombud framläggas för beslut i bolaget vid extra bolagsstämma 2014.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-05-21 - KSAU § 90
Ägardirektiv Örkelljunga Fjärrvärmeverk

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till ägardirektiv för Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB att gälla för 2014 och 2015.

Clas Engström och Bjarne Daa deltar inte i beslutet på grund av
jäv.
__________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



 

 

 

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Ekonomienheten 

 

 

 

 

 

 

 

        

Ägardirektiv för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2014-2015. 
 

Ägardirektiv för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, nedan kallat bolaget, har antagits av 

Örkelljunga kommun, nedan kallad kommunen, genom beslut i kommunfullmäktige, §xx/xx 

och ska av kommunens ombud framläggas för beslut i bolaget vid extra bolagsstämma 2014. 

 

1. Bolagets verksamhet 

 Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av ekologiska hänsyn och 

enligt god teknisk praxis, med optimalt resursutnyttjande och med god leveranssäkerhet 

producera och leverera värmeenergi.  

 

 Bolaget skall bedriva produktion och distribution av värmeenergi och därmed 

tillhörande energitjänster. För att möjliggöra uppdraget krävs larm, bevakning, reglering 

och styrning av värmesystem samt att i härför erforderlig omfattning anskaffa, äga och 

förvalta anläggningar, fastigheter och utrustning för verksamheten. 

 

Bolaget är en del av den totala verksamheten i Örkelljunga kommun och skall 

tillsammans med kommunens nämnder och förvaltningar bidra till kommunens positiva 

utveckling och tillväxt.  

 

Verksamheten ska bedrivas så att Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB blir en föregångare i 

fråga om: 

 konkurrenskraftig alternativ energi för befintliga fastigheter där utbyggt nät 

finns. 

 god service och hög kvalitet 

 

2. Bolaget som organ för kommunal verksamhet 
Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Örkelljunga 

kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa 

av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade 

direktiv. 

Förutom av kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagens verksamhet genom 

a) gällande företagspolicy  

b) gällande bolagsordning  

c) gällande ägardirektiv 

d) Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. 

 

3. Kommunens direktivrätt 

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv 

om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan 

tvingande lag eller författning. 
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4. Frågor som skall underställas fullmäktige 

Enligt § 5, bolagsordningen, skall bolaget bereda kommunfullmäktige i Örkelljunga 

kommun möjlighet att ta ställning innan beslut tas i ärende av principiell betydelse eller 

annars av större vikt för bolaget eller den gemensamma utvecklingen i kommunen. 

Härmed avses bl.a. 

 Investeringsbeslut av fjärrvärmeutbyggnad inom nya bostads- och 

industriområden som inte tidigare har fjärrvärme utanför värmeplan. 

 Investeringsbeslut i ny anläggning 

 Beslut gällande taxor, utöver sedvanliga indexförändringar 

 Planer som gäller ny eller väsentlig förändring av bolagets verksamhet 

 Fusion av bolaget 

 Förvärv av företag, bildande av dotterbolag eller överföring av bolagets 

verksamhet på dotterbolag 

 Avveckling av bolaget. 

 

Kommunfullmäktige skall årligen inbjuda bolagen till ett informationsmöte. Vid 

sammanträdet skall ordförande och verkställande direktör närvara och besvara frågor 

om bolagets verksamhet.  

 

5. 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. 

 

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. 

 

Bokslutsredovisning ska lämnas senast den 31 januari till ekonomikontoret med 

erforderligt underlag till grund för kommunens sammanställda redovisning enligt lagen 

om kommunal redovisning. Delårsbokslut per den 30 juni ska lämnas enligt beslutad 

tidplan. 

 

I årsredovisningen skall uppgifter lämnas om hur styrelsen och verkställande direktören 

anser att ändamålet med bolagets verksamhet förverkligats under året. 

  

 

 



  

 3 

 

6. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet 

Verksamheten skall bedrivas enligt marknadsorienterade och långsiktigt ekonomiskt 

hållbara principer. Bolaget skall skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man 

skall kunna fullfölja kommunens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan av 

ägandet. 

 

Bolaget skall långsiktigt sträva efter följande ekonomiska mål i syfte att minska 

kommunens risktagande som ägare samtidigt som bolagets kreditvärdighet ökar 

 

1.   soliditeten skall långsiktigt uppgå till lägst 10 procent 

2. ge minst 3 procents avkastning, exklusive realisationsvinst-/förlust, på justerat eget 

kapital
1
 

3. vid eventuell borgensåtagande för bolaget skall en årlig avgift motsvarande 0,3 

procent uttagas på borgensbeloppet 

4. 0 procents utdelning av eget kapital ska ställas till ägarens förfogande. 

5. det är bolagets skyldighet att tillse att alla möjligheter till samordning mellan bolaget 

och kommunen, som gagnar båda parter, tas tillvara och är prioriterade av 

bolagsledningen 

 

Avkastningskrav och utdelning fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med 

budgetramar. Avkastningskravet och utdelning skall behandlas på bolagsstämman. 

 

Ägaren skall vara bolaget behjälplig med upptagande av nya lån i bolaget. Upptagande 

av nya lån i bolaget skall alltid godkännas av kommunfullmäktige enlig Finanspolicyn.  

 

Bolaget ska ingå i kommunens koncernkonto (om kommunstyrelsen så begär) och 

kommunens finansieringsreglemente ska gälla för koncernen totalt. 

 

7. Instruktioner för verkställande direktör  

Styrelsen har enligt 8 kap 25§ ABL att meddela riktlinjer och anvisningar för 

verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen samt enligt 8 kap 3 

§ ABL ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Detta 

skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktion omprövas mot 

bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.  

I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen 

skall anmäla beslut han fattat. De anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. 

 

VD skall medverka i kommungemensamma aktiviteter på samma villkor och med 

samma krav som gäller för chefer i kommunen. 

 

8. Arbetsordning för styrelsen 

Styrelsen skall enligt 8 kap 5 § ABL utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete 

vari bl.a. skall redovisas arbetsfördelning mellan styrelsen och eventuellt inrättade andra 

organ. 

 

 

 

__________________________________________________________ 
1
 Justerat eget kapital innebär eget kapital plus obeskattade reserver minus skatteskuld 
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9. Samordning  

Bolaget skall ingå i den samordnade upphandlingen som eftersträvas i kommunen. Vid 

upphandling skall bolaget eftersträva att alltid ge möjlighet för företag inom kommunen 

att lämna anbud. 

 

Bolaget skall följa kommunens upphandlings-, personal-, miljö-, jämställdhets- och IT-

policy m.fl.  

 

Alla möjligheter till samordning mellan bolagen sinsemellan och mellan bolagen och 

kommunen skall tillvaratas och vara prioriterade av bolagsledningen. 

 

10. Övrigt 

       Bolagets amorteringstid på låneskulder skall följa avskrivningstiderna. 

 

11. Revision 

Upphandling av revision enligt aktiebolagsordningen samordnas av kommunens 

revisorer.  

 

Upphandling av lekmannarevisorernas biträde samordnas av kommunens revisorer. 

 

      



ÖRKELLJUNGA KOMMUN
Kommunledningskontoret
Ekonomienheten

Ägardirektiv för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2013.

Ägardirektiv för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, nedan kallat bolaget, har antagits av
Örkelljunga kommun, nedan kallad kommunen, genom beslut i kommunfullmäktige, §56/11
och ska av kommunens ombud framläggas för beslut i bolaget vid extra bolagsstämma 2012.

1. Bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av ekologiska hänsyn och
enligt god teknisk praxis, med optimalt resursutnyttjande och med god leveranssäkerhet
producera och leverera värmeenergi.

Bolaget skall bedriva produktion och distribution av värmeenergi och därmed
tillhörande energitjänster. För att möjliggöra uppdraget krävs larm, bevakning, reglering
och styrning av värmesystem samt att i härför erforderlig omfattning anskaffa, äga och
förvalta anläggningar, fastigheter och utrustning för verksamheten.

Bolaget är en del av den totala verksamheten i Örkelljunga kommun och skall
tillsammans med kommunens nämnder och förvaltningar bidra till kommunens positiva
utveckling och tillväxt.

Verksamhetenska bedrivas så att Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB blir en föregångare i
fråga om:
 konkurrenskraftig alternativ energi för befintliga fastigheter där utbyggt nät

finns.
 god service och hög kvalitet

2. Bolaget som organ för kommunal verksamhet
Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Örkelljunga
kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa
av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade
direktiv.
Förutom av kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagens verksamhet genom
a) gällande företagspolicy
b) gällande bolagsordning
c) gällande ägardirektiv
d) Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

3. Kommunens direktivrätt
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv
om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan tvingande
lag eller författning.
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4. Frågor som skall underställas fullmäktige
Enligt § 5, bolagsordningen, skall bolaget bereda kommunfullmäktige i Örkelljunga
kommun möjlighet att ta ställning innan beslut tas i ärende av principiell betydelse eller
annars av större vikt för bolaget eller den gemensamma utvecklingen i kommunen.
Härmed avses bl.a.

 Investeringsbeslut av fjärrvärmeutbyggnad inom nya bostads- och
industriområden som inte tidigare har fjärrvärme utanför värmeplan.

 Investeringsbeslut i ny anläggning
 Beslut gällande taxor, utöver sedvanliga indexförändringar
 Planer som gäller ny eller väsentlig förändring av bolagets verksamhet
 Fusion av bolaget
 Förvärv av företag, bildande av dotterbolag eller överföring av bolagets

verksamhet på dotterbolag
 Avveckling av bolaget..

Kommunfullmäktige skall årligen inbjuda bolagen till ett informationsmöte. Vid
sammanträdet skall ordförande och verkställande direktör närvara och besvara frågor om
bolagets verksamhet.

5. 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. Vidminst 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.

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.

Bokslutsredovisning ska lämnas senast den 31 januari till ekonomikontoret med
erforderligt underlag till grund för kommunens sammanställda redovisning enligt lagen
om kommunal redovisning. Delårsbokslut per den 30 juni ska lämnas enligt beslutad
tidplan.

I årsredovisningen skall uppgifter lämnas om hur styrelsen och verkställande direktören
anser att ändamålet med bolagets verksamhet förverkligats under året.
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6. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet
Verksamhetenskall bedrivas enligt marknadsorienterade och långsiktigt ekonomiskt
hållbara principer. Bolaget skall skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man
skall kunna fullfölja kommunens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan av
ägandet.

Bolaget skall långsiktigt sträva efter följande ekonomiska mål i syfte att minska
kommunens risktagande som ägare samtidigt som bolagets kreditvärdighet ökar

1. soliditeten skall långsiktigt uppgå till minst 10 procent
2. ge minst 3 procents avkastning, exklusive realisationsvinst-/förlust, på justerat eget

kapital1

3. vid eventuell borgensåtagande för bolaget skall en årlig avgift motsvarande 0,3
procent uttagas på borgensbeloppet

4. 0 procents utdelning av eget kapital ska ställas till ägarens förfogande.
5. det är bolagets skyldighet att tillse att alla möjligheter till samordning mellan bolaget

och kommunen, som gagnar båda parter, tas tillvara och är prioriterade av
bolagsledningen

Avkastningskrav och utdelning fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med
budgetramar. Avkastningskravet och utdelning skall behandlas på bolagsstämman.

Ägaren skall vara bolaget behjälplig med upptagande av nya lån i bolaget. Upptagande
av nya lån i bolaget skall alltid godkännas av kommunfullmäktige enlig Finanspolicyn.

Bolaget ska ingå i kommunens koncernkonto (om kommunstyrelsen så begär) och
kommunens finansieringsreglemente ska gälla för koncernen totalt.

7. Instruktioner för verkställande direktör
Styrelsen har enligt 8 kap 25§ ABL att meddela riktlinjer och anvisningar för
verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen samt enligt 8 kap 3
§ ABL ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Detta skall
ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktion omprövas mot bakgrund av
ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen skall
anmäla beslut han fattat. De anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

VD skall medverka i kommungemensamma aktiviteter på samma villkor och med samma
krav som gäller för chefer i kommunen.

8. Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen skall enligt 8 kap 5 § ABL utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete
vari bl.a. skall redovisas arbetsfördelning mellan styrelsen och eventuellt inrättade andra
organ.
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__________________________________________________________
Justerat eget kapital innebär eget kapital plus obeskattade reserver minus skatteskuld

9. Samordning
Bolaget skall ingå i den samordnade upphandlingen som eftersträvas i kommunen. Vid
upphandling skall bolaget eftersträva att alltid ge möjlighet för företag inom kommunen
att lämna anbud.

Bolaget skall följa kommunens upphandlings-, personal-, miljö-, jämställdhets- och
IT-policym.fl.

Alla möjligheter till samordning mellan bolagen sinsemellan och mellan bolagen och
kommunen skall tillvaratas och vara prioriterade av bolagsledningen.

10. Övrigt
Bolagets amorteringstid på låneskulder skall följa avskrivningstiderna.

11. Revision
Upphandling av revision enligt aktiebolagsordningen samordnas av kommunens
revisorer.

Upphandling av lekmannarevisorernas biträde samordnas av kommunens revisorer.



Sammanträdesprotokoll 2014-06-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(9) KLK.2014.125 107

Förslag till ny bolagsordning för Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-06-04 - KS § 87
Ändring av stadgar fjärrvärmeverket ÖFAB.

Kommunfullmäktige beslutar
att

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 87 KLK.2014.125 107

Förslag till ny bolagsordning för Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB presenterar förslag till ny
bolagsordning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-05-21 - KSAU § 91
Ändring av stadgar fjärrvär ÖFAB.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till ny bolagsordning för Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB.

Bjarne Daa deltar inte i beslutet på grund av jäv.
__________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige









Sammanträdesprotokoll 2014-06-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(10) KLK.2014.135 251

Förslag till prissättning för fastigheten Västra Spång
4:189

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-06-04 - KS § 76
Förslag till beslut - Förslag till prissättning för fastigheten Västra Spång
4:189
Kompettering - Fastighetskarta Hjälmsjöstrand

Kommunfullmäktige beslutar
att

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 76 KLK.2014.135 251

Förslag till prissättning för fastigheten Västra Spång
4:189

Samhällsbyggnadschef Kristian Swärd och mark- och
exploateringsingenjör Fredrika Klevborn meddelar att
kommunfullmäktige under § 119/2007 fastställde, i enlighet med en
skrivelse från tekniska kontoret, markpriserna för bostadstomterna på
Hjälmsjöstrand.

Exploateringskalkylen för området redovisade att intäkterna från
försäljning av samtliga tomter, skulle komma att understiga kostnaderna
för exploateringen med 0,4 mkr.

12st av 43 st tomter är sålda.

Fastigheten Västra Spång 4:189 är 5.210 kvm stor och möjliggör
bebyggelse för cirka 7 st radhus i ett och ett halvt plan. Tomten är
belägen rakt nedanför tomterna B8 och B9 vilka åsatts priset 320:-/kvm.
Tomt B9 är såld.

I yttrandet lämnas några jämförvärden från Helsingborgs tomtkatalog
2014 enligt följande:
ca 800:-/kvm för Ödåkra
ca 1500:-/kvm för Gustavslund
ca 3000:-/kvm för Maria

Förslag till beslut
Örkelljunga kommun beslutar att för Västra Spång 4:189 ta ut samma
kvadratmeterpris; 320:-/kvm, som för fastigheterna B8 och B9,
innebärande totalt 1´667´200:-.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-05-14 - KSAU § 80
Förslag till beslut - Förslag till prissättning för fastigheten Västra Spång
4:189
Kompettering - Fastighetskarta Hjälmsjöstrand



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa kvadratmeterpriset vid försäljning av
mark på fastigheten Västra Spång 4:189 till
320 kronor/kvadratmeter, i enlighet med
kvadratmeterpriset på området för fastigheterna B8 och B9.
Detta innebär en total intäkt för kommunen om
1.667.200 kronor.

__________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Fredrika Klevborn, 0435-55059
fredrika.klevborn@orkelljunga.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)

Datum

2014-04-29

Förslag till prissättning för fastigheten Västra Spång
4:189

Förslag till beslut

att för Västra Spång 4:189 ta ut samma kvadratmeterpris; 320:-/kvm, som

för fastigheterna B8 och B9, innebärande total kostnad 1´667´200:-.

Motivering till beslut

Enligt nedanstående beskrivning av ärendet.

Beskrivning av ärendet

2007-10-15 (Kf §119) fastställde komunfullmäktige, i enlighet med en
skrivelse från tekniska kontoret, markpriserna för bostadstomterna på
Hjälmsjöstrand.
Exploateringskalkylen för området redovisade att intäkterna från försäljning
av samtliga tomter, skulle komma att understiga kostnaderna för
exploateringen med 0,4Mkr.
12st av 43st tomter är sålda.

Västra Spång 4:189 är 5210 kvm stor och möjliggör bebyggelse för ca: 7 st
radhus i ett och ett halvt plan. Tomten är belägen rakt nedanför tomterna B8
och B9 vilka åsatts priset 320:-/kvm. Tomt B9 är såld.

Några jämförvärden från Helsingborgs tomtkatalog 2014 är:
ca 800:-/kvm för Ödåkra
ca 1500:-/kvm för Gustavslund
ca 3000:-/kvm för Maria Park
ca 6000:-/kvm för Råå

Kristian Swärd
Samhällsbyggnadschef

Fredrika Klevborn
Mark- och exploateringsingenjör

Bilagor
Bilaga 1 Fastighetskarta Hjälmsjöstrand

Beslutet skickas till
Kristian Swärd och Fredrika Klevborn
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Sammanträdesprotokoll 2014-06-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(11) KLK.2014.89 001

Information om Statsbidrag inom flyktingmottagandet

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-06-04 - KS § 89
Granskning - Statsbidrag inom flyktingmottagandet
Rapport PWC- Statsbidrag inom flyktingmottagandet
Protokoll - Un § 52, 2014-05-28
Svar - Ingela Ström/ Utbildningschef
Svar - Roy Ekstrand / Gymnasiechef
Protokoll - Sn § 58, 2014-05-06
Yttrande - Emelie Svedberg / Flyktingsamordnare
Svar från Överförmyndaren

Kommunfullmäktige beslutar
att

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 89 KLK.2014.89 001

Information om Statsbidrag inom flyktingmottagandet

Kommunal sektor inom PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna i Örkelljunga kommun att granska ansökning och hantering
av statsbidrag inom flyktingmottagningen. Granskningen syftar till att
bedöma om berörda nämnder har ändamålsenliga rutiner och
ändamålsenlig organisation för ansökan av statsbidrag inom
flyktingmottagandet.

Revisorerna bedömer att utbildningsnämnden och socialnämnden
saknar ändamålsenliga rutiner och ändamålsenlig organisation för
ansökan av statsbidrag inom flyktingmottagandet. De grundar sin
bedömning på att det saknas en tydlig ansvarsfördelning i kommunen
som beskriver vem som ansöker om vad. Vidare saknas tydliga rutiner
för återsökningsarbetet. Det är en brist att det saknas genomarbetade
beslut om hur ersättningarna ska fördelas mellan kommunens olika
verksamheter. Överförmyndaren har bättre rutiner för ansökan om
ersättning inom sin verksamhet.

Däremot anser de att ansvarsfördelningen mellan överförmyndaren och
socialnämnden gällande olika ersättningar behöver förtydligas skriftligt.

De anser även att samarbetet mellan Örkelljunga kommun och Klippans
kommun gällande ensamkommande barn är positivt. Att två kommuner
bedriver en boendeverksamhet har flera skalfördelar. Det är dock en
brist att kommunerna inte tillräckligt tydligt har kommit överens om
hur ersättningsfrågorna som uppkommer ska hanteras. Vidare anser de
att rutinen att ansöka om faktiska kostnader för ensamkommande
ungdomar i utsluss är en ofördelaktig lösning för kommunen.
Platsersättning är betydligt högre än de faktiska kostnaderna och utgår
även om platsen inte är belagd. De rekommenderar kommunen att utöka
antalet platser i överenskommelsen. De anser att det är olämpligt att
boendeverksamheten återsöker den gode mannens tolkkostnader. I och
med att kommunen har överenskommelse om antal platser kommer inte
boendeverksamheten att kunna återsöka faktiska kostnader för tolk. De
rekommenderar därför att överförmyndaren själv återsöker de gode
männens tolkkostnader tillsammans med övriga omkostnader.



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Rapport PWC- Statsbidrag inom flyktingmottagandet
Protokoll - Un § 52, 2014-05-28
Protokoll 2014-05-21 - KSAU § 104
Protokoll - Sn § 58, 2014-05-06
Svar - Ingela Ström/ Utbildningschef
Svar från Överförmyndaren
Yttrande - Emelie Svedberg / Flyktingsamordnare
Granskning - Statsbidrag inom flyktingmottagandet
Svar - Roy Ekstrand / Gymnasiechef

I ärendet föreligger yttranden från socialnämnden och
utbildningsnämnden.

Överförmyndare Gun Kempe har meddelat att hon inte har några
synpunkter på rapporten.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna, samt

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för kännedom
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige som informationsärende



ÖRKELLJUNGAKOMMUN 2014-03-05
Revisorerna

Till
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Överförmyndaren

Granskning: Statsbidrag inom flyktingmottagandet

På vårt uppdrag har PwC granskat rubricerad fråga.

Vi bedömer att utbildningsnämnden och socialnämnden saknar ändamålsenliga rutiner
och ändamålsenlig organisation för ansökan av statsbidrag inom flyktingmottagandet.
Överförmyndaren har bättre rutiner för ansökan om ersättning inom sin verksamhet.
Däremot anser vi att ansvarsfördelningen mellan överförmyndaren och socialnämnden
gällande olika ersättningar behöver förtydligas skriftligt.

Vi önskar svar på granskningen om möjligt till den 14 maj 2013.

För Örkelljunga kommuns revisorer

Pär Nilsson
Ordförande

Kopia för kännedom:
Kommunfullmäktige
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1. Sammanfattning och revisionell 
bedömning 

Kommunal sektor inom PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 

Örkelljunga kommun att granska ansökning och hantering av statsbidrag inom 

flyktingmottagningen. Granskningen syftar till att bedöma om berörda nämnder 

har ändamålsenliga rutiner och ändamålsenlig organisation för ansökan av 

statsbidrag inom flyktingmottagandet. 

Vi bedömer att utbildningsnämnden och socialnämnden saknar ändamålsenliga 

rutiner och ändamålsenlig organisation för ansökan av statsbidrag inom 

flyktingmottagandet. Vi grundar vår bedömning på att det saknas en tydlig 

ansvarsfördelning i kommunen som beskriver vem som ansöker om vad. Vidare 

saknas tydliga rutiner för återsökningsarbetet. Det är en brist att det saknas 

genomarbetade beslut om hur ersättningarna ska fördelas mellan kommunens olika 

verksamheter. Överförmyndaren har bättre rutiner för ansökan om ersättning inom 

sin verksamhet. Däremot anser vi att ansvarsfördelningen mellan överförmyndaren 

och socialnämnden gällande olika ersättningar behöver förtydligas skriftligt.  

Vi anser att samarbetet mellan Örkelljunga kommun och Klippans kommun 

gällande ensamkommande barn är positivt. Att två kommuner bedriver en 

boendeverksamhet har flera skalfördelar. Det är dock en brist att kommunerna inte 

tillräckligt tydligt har kommit överens om hur ersättningsfrågorna som uppkommer 

ska hanteras. Vidare anser vi att rutinen att ansöka om faktiska kostnader för 

ensamkommande ungdomar i utsluss är en ofördelaktig lösning för kommunen. 

Platsersättning är betydligt högre än de faktiska kostnaderna och utgår även om 

platsen inte är belagd. Vi rekommenderar kommunen att utöka antalet platser i 

överenskommelsen. Vi anser att det är olämpligt att boendeverksamheten återsöker 

den gode mannens tolkkostnader. I och med att kommunen har överenskommelse 

om antal platser kommer inte boendeverksamheten att kunna återsöka faktiska 

kostnader för tolk. Vi rekommenderar därför att överförmyndaren själv återsöker 

de gode männens tolkkostnader tillsammans med övriga omkostnader.  
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2. Bakgrund 

Det kommunala flyktingmottagandet baseras på överenskommelser med 

Migrationsverket/Länsstyrelsen och finansieras av statsbidrag. Den statliga 

ersättning som kommunen har rätt till regleras i ett antal förordningar och 

administreras av Migrationsverket. Olika bestämmelser gäller för mottagna före 

respektive efter 1 december 2010. Vissa ersättningar, såsom grundersättning och 

schablonersättning, utbetalas per automatik enligt folkbokföringsuppgifter. Andra 

ersättningar behöver kommunen ansöka om särskilt.    

2.1. Revisionsfrågor 
Har berörda nämnder ändamålsenliga rutiner och ändamålsenlig organisation för 

ansökan av statsbidrag inom flyktingmottagandet. 

2.1.1. Revisionskriterier 

 Finns ändamålsenliga rutiner för hantering och fördelning av statlig grund- 

och schablonersättning inom flyktingmottagandet som betalas ut 

automatiskt? 

 Finns ändamålsenliga rutiner för ansökning av återsökningsbara statliga 

ersättningar inom flyktingmottagandet inom barn- och 

utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och överförmyndaren? 

2.2. Metod 
Studien har genomförts genom intervjuer och dokumentanalys. Intervjuer har 

genomförts per telefon med berörd personal inom barn- och 

utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och överförmyndaren. 

Ansökningshandlingar kommer att gås igenom och granskas. 
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3. Regler om statlig ersättning 
inom flyktingmottagandet 

Samtliga statliga ersättningar inom flyktingmottagandet handläggs och utbetalas av 

Migrationsverket i enlighet med följande förordningar som gäller för olika 

målgrupper:  

 Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 

(ErsF) avser personer med uppehållstillstånd mottagna före 1 december 

2010 

 Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa 

utlänningar (NyErsF) avser personer med uppehållstillstånd mottagna efter 

1 december 2010 

 Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 

(asylersättningsförordningen) avser asylsökande 

Därutöver finns i vissa fall även andra tidsbegränsade förordningar såsom 

stimulansbidrag för arbetsmarknadsetablering under år 2010.1 Vissa ersättningar 

ges schablonmässigt, medan andra motsvarar faktiska kostnader eller andel av 

kostnader. En del ersättningar innehåller tröskelvärden som behöver uppnås för att 

ersättning ska beviljas.  

Kommunen kan också i viss mån enligt förordningarna ovan söka ersättning för 

andra målgrupper, såsom personer som sökt uppehållstillstånd av andra skäl än 

asyl eller beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl eller i 

egenskap av bevisperson i rättegång. I denna granskning bortses dock från sådana 

ersättningsformer.  

 

                                                             
1
 Förordning (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på 

arbetsmarknaden. 
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4. Iakttagelser 

4.1. Mottagandet i Örkelljunga kommun 
Den 1 januari 2014 var 83 asylsökande inskrivna i Migrationsverkets 

mottagningssystem inom Örkelljunga kommun. 

Örkelljunga har en överenskommelse med staten om att ta emot 25 nyanlända med 

uppehållstillstånd. Av överenskommelsen framgår att 15 av de 25 beräknas tas emot 

genom anvisning från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen och resterande 10 

beräknas bosätta sig själva i kommunen. År 2013 tog kommunen emot 35 

nyanlända med uppehållstillstånd. Örkelljunga tar i förhållande till sin folkmängd 

emot många nyanlända med uppehållstillstånd.  

4.2. Hantering och fördelning av 
kommunövergripande ersättningar 

Ett antal ersättningar som betalas ut till kommunen avser att täcka flera 

kommunala verksamheter.  

Grundersättning 

En grundersättning betalas ut till alla kommuner som har en överenskommelse med 

staten om mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd. Fram till 2013 utgick 

grundersättning med 444 tkr. till alla kommuner oavsett storlek på mottagandet. År 

2014 infördes en mer prestationsbaserad grundersättning. Med prestationsbaserad 

menas att de kommuner som tar emot flest nyanlända med uppehållstillstånd i 

förhållande till sin befolkning får mer i grundersättning. Örkelljunga kommun är en 

av de 145 kommuner i landet som får extra ersättning enligt en trappstegsmodell. 

Under 2014 kommer Örkelljunga att få 5 tkr. extra per nyanländ som tas emot i 

kommunen. Utöver detta har kommunen rätt till 15 tkr. extra per nyanländ som 

anvisas från anläggningsboende eller kommer som kvotflykting. Grundersättningen 

konteras IFO:s vuxenenhet. 

Generalschablon 

Generalschablonen för nyanländ med uppehållstillstånd utbetalas automatiskt av 

Migrationsverket kvartalsvis under en tvåårsperiod. Ersättningen avser att täcka 

kommunens insatser för praktiskt mottagande, introduktion i skolan, sfi och 

samhällsorientering och kvarstående kostnader för ekonomiskt bistånd mm. Det är 

inte politiskt fastställt hur medlen ska fördelas. Samtliga nyanländas 

generalschabloner konteras socialförvaltningens flyktingverksamhet. 

Flyktingverksamheten ersätter sedan Örkelljungas utbildningscentrum för dess 

kostnader för SFI för nyanlända med uppehållstillstånd enligt ett skriftligt avtal. 

Enligt avtalet ska Örkelljungas utbildningscentrum tillhandahålla 20 SFI-platser till 

en ersättning om 435 tkr.  
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Majersättningen 

De kommuner som har asylsökande barn under 18 år boende inom kommunen får 

en särskild ersättning från staten för öppenvårdsinsatser inom IFO. År 2013 erhöll 

Örkelljunga kommun 128 027 kronor i majersätting. Trots att ersättningen avser 

IFOs kostnader för barn och unga konteras majersättningen IFOs vuxenenhet.  

4.3. Utbildningsnämnden 
Inom utbildningsnämndens område finns möjlighet att söka ersättning för 

asylsökande och tillståndssökande barn och elever. Ersättning lämnas med en 

schablon per läsår och skiljer sig mellan skolform. Inom förskoleverksamheten 

ersätts endast den allmänna förskolan. Det finns också möjlighet att söka ersättning 

för extraordinära kostnader inom förskola och skola. Det kan röra sig om särskilda 

insatser för barn i behov av särskilt stöd.  

Utbildningsförvaltningen saknar skriftliga rutiner för återsökningsarbetet. Inom 

gymnasieskolan har rektorn erfarenhet av att söka ersättning från Migrationsverket. 

Inom gymnasiet är de ensamkommande barnen den största gruppen av de 

asylsökande eleverna. I våra intervjuer framkommer att de asylsökande barnen 

inom förskola och grundskola främst är koncentrerade till ett område. I det området 

har återsökning skett vid ett tillfälle.   

4.4. Socialnämnden 
Inom socialnämndens verksamheter ges många olika insatser, för vilka det går att 

återsöka kostnaderna. Nämnden ansvarar för hela socialtjänstens område, dvs. IFO, 

äldre- och handikappomsorg samt hälso- och sjukvård. Nämnden saknar skriftliga 

rutiner och ansvarsfördelning för återsökningsarbetet.  

Inom socialförvaltningen inryms kommunens flyktingmottagning, bestående av en 

socialsekreterare som även handlägger ekonomiskt bistånd. Socialsekreteraren 

svarar för återsökning av ekonomiskt bistånd och försöker fånga in insatser som ges 

från andra verksamheter inom förvaltningen (t.ex. äldre- och handikappomsorgen). 

Under 2013 har förvaltningen inte återsökt några kostnader för ekonomiskt bistånd 

eller för äldre- och handikappomsorg. Däremot har socialsekreteraren återsökt 

kostnader för placeringar på skyddat boende för kvinnor som utsatts för våld i 

hemmet.  

Socialsekreteraren söker inte ersättning för placeringar av asylsökande barn och 

unga. Det finns inte någon utsedd tjänsteman att hantera dessa ansökningar, varför 

uppgiften tillfaller IFO-chefen.  

4.5. Verksamheten för ensamkommande barn 
Verksamheten för ensamkommande barn bedrivs sedan 2012 tillsammans med 

Klippans kommun. Formellt har dock de båda kommunerna varsin 

överenskommelse med Migrationsverket om mottagandet. Boendet ligger i 

Örkelljunga men boendeverksamheten drivs av Klippans kommuns socialnämnd. 

All personal är anställda av Klippans kommun och verksamhetens kostnader 

belastar den kommunen. Klippans kommun återsöker i sin tur kostnaderna för 
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boendeverksamheten från Migrationsverket. Det saknas skriftliga rutiner för 

återsökningsarbetet.  

Från att tidigare ha återsökt faktiska kostnader för boendeverksamheten har 

kommunerna istället valt att från och med 1 januari 2014 sluta en överenskommelse 

om antalet platser. Istället för att ersättas med sina faktiska kostnader ersätts man 

med 1 600 kronor per överenskommen plats och dygn, är platsen belagd erhålls 

ytterligare 300 kronor per dygn. Överenskommelsen gäller endast platserna på 

själva gruppboendet. Verksamheten har även utslusslägenheter, till vilka ungdomar 

som är mellan 18 och 21 år kan flytta. Eftersom dessa platser inte tagits med i 

överenskommelsen, tvingas kommunen söka faktiska kostnader för dem. De 

faktiska kostnaderna för en utslussplats är betydligt lägre än platsersättningen. 

Den nya överenskommelsen bedöms medföra högre ersättning. Det saknas en tydlig 

riktlinje mellan kommunerna hur överskott respektive underskott för verksamheten 

ska hanteras.  

Utöver ersättningen för själva boendeverksamheten utgår ett antal andra 

ersättningar för de ensamkommande barnen. En grundersättning om 500 tkr. 

betalas ut till vardera kommun för att en överenskommelse har slutits. Örkelljunga 

kommuns grundersättning tillfaller inte boendeverksamheten utan IFOs 

vuxenenhet. 

För varje barn som får uppehållstillstånd utgår en engångsersättning om 30 tkr. 

Utöver detta utgår, som för alla andra nyanlända med uppehållstillstånd, 

generalschablon. De två senare ersättningarna utgår till den kommun som formellt, 

enligt överenskommelse med Migrationsverket, tagit emot ungdomen. Är 

ungdomen mottagen genom Klippans kommuns överenskommelse, utgår 

ersättningen till Klippan, fast ungdomen bor på boendet i Örkelljunga. Vissa av de 

kostander som t.ex. generalschablonen avser att täcka uppkommer däremot i 

Örkelljunga. Det saknas beslut om hur alla dessa generella ersättningar ska fördelas 

mellan kommunerna för att åstadkomma en rättvis fördelning.  

4.5.1. Överförmyndaren 

Ensamkommande barn som är asylsökande får en god man förordnad av 

överförmyndaren. Då boendet för de ensamkommande barnen är beläget i 

Örkelljunga kommun är det överförmyndaren i Örkelljunga som förordnar god man 

och återsöker kostnaderna för denne hos Migrationsverket. Överförmyndaren 

återsöker den gode mannens arvode och omkostnader (förutom tolkkostnader som 

återsöks av boendet).  

När det ensamkommande barnet erhåller uppehållstillstånd är meningen att han 

eller hon, istället för god man, ska få en särskilt förordnad vårdnadshavare utsedd 

till sig. Rätten till ersättning för god mans kostnader förfaller en månad efter det att 

uppehållstillstånd erhålls. I väntan på att en vårdnadshavare utses, vilket kan ta 

ganska lång tid, kvarstår den gode mannens uppdrag. Ovanstående innebär att 

överförmyndaren i Örkelljunga kommun har kostnader får god man som inte 

ersätts av staten. Överförmyndaren debiterar därför respektive kommuns 
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socialnämnd för sina kostnader för god man som inte ersätts av staten. Det saknas 

dock en skriftlig överenskommelse för detta.  

Inrättandet av boendet för ensamkommande barn i Örkelljunga har inneburit en 

ökad ärendemängd hos överförmyndaren i kommunen. För att kompensera 

överförmyndaren i Örkelljunga debiteras respektive socialnämnd 3 000 kronor per 

barn för överförmyndarens administrativa kostnader, enligt en muntlig 

överenskommelse mellan tjänstemän.  

 

 

2014-03-05   

Fredrik Ottosson  Kerstin Sikander 

Projektledare  Uppdragsledare 
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2014-05-08  
Utbildningsnämnden 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
UN § 52   UBF.2014.90  610  
 

Granskning: Statsbidrag inom flyktingmottagandet  
 
Örkelljunga kommuns revisorer har efter granskning av området 

"Statsbidrag inom flyktingmottagandet" funnit att utbildningsnämnden 

saknar ändamålsenliga rutiner och ändamålsenlig organisation för 

ansökan om statsbidrag inom flyktingmottagandet. 

Revisorerna önskar svar på granskningen om möjligt till den 14 maj. 

Utbildningsförvaltningens rutiner och organisation för ansökan om 

statsbidrag inom flyktingmottagandet redovisas i dokument som 

upprättats av utbildningschefen och rektorn för gymnasiet. 

 

 

Beslutsunderlag 

Rutiner och organisation för ansökan om statsbidrag inom 

flyktingmottagandet gällande barn/elever i förskola, förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola och fritidshem 

Rutiner och organisation för ansökan av statsbidrag gällande 

Utbildningscentrums elever  

 

 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

att till Örkelljunga kommuns revisorer översända 

 utbildningsförvaltningens rutiner och organisation för 

 ansökan av statsbidrag inom flyktingmottagandet. 

   

 

____________ 
Expedieras till: 

Kommunrevisorerna 

 

   







Sammanträdesprotokoll 2014-05-06
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 58 SN.2014.48

Statsbidrag inom flyktingmottagandet.

PwC har på uppdrag av Örkelljunga kommuns revisorer granskat
rutinerna för ansökan av statsbidrag inom flyktingsamordningen och i
sin rapport gjort bedömningen att Socialnämnden saknar
ändamålsenliga rutiner och ändamålsenlig organisation av ansökningar
av statsbidrag för flyktingmottagandet.

Handläggare i ärendet är Flyktingsamordnare Emelie Svedberg.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2014-04-22 § 69.

Beslutsunderlag
Skrivelse - Statsbidrag inom flyktingmottagandet
Rapport - granskning av rutiner för ansökan av statsbidrag för
flyktingmottagande
Tjänsteutlåtande Statsbidrag inom flyktingområdet

Socialnämnden beslutar

att som svar till revisorerna föreslå kommunstyrelsen, att alla
statsbidrag rörande flyktingmottagandet i Örkelljunga
kommun ska samordnas nämnds- och myndighetsöver-
skridande genom ekonomienheten.

____________
Expedieras till:
Revisorerna
Kommunstyrelsen









ÖRKELLJUNGA KOMMUN
Överförmyndaren
Gun Kempe

2014-06-09

Dnr 0-155

Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: Mobil: Expeditionstid

286 80 Örkelljunga Biblioteksgatan 10 0435 - 55 183 0435 - 55 109 0734-355183 Månd 16-17

Örkelljunga Kommun
Revisorerna
286 80 Örkelljunga

Granskning: Statsbidrag inom flyktingmottagandet

Överförmyndaren har beretts tillfälle att lämna synpunkter på genomförd granskning.

Överförmyndaren har inga synpunkter på rapporten.

Gun Kempe



Sammanträdesprotokoll 2014-06-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(12) KLK.2013.98 70

Förtydligande gällande motion - Säga upp avtalet med
Migrationsverket

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-06-04 - KS § 78
Protokoll 2013-12-18 - KSAU § 234
Beslut - Sn § 5, 2013-10-01
Protokoll - SN § 29, 2014-03-04
Tjänsteskrivelse - Emelie Svedberg
Motion - Säga upp avtalet med Migrationsverket

Kommunfullmäktige beslutar
att

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 78 KLK.2013.98 70

Förtydligande gällande motion - Säga upp avtalet med
Migrationsverket

Mikael Eskilandersson har 2013-03-16 inlämnat en motion med förslag
om att säga upp avtalet med Migrationsverket.

Avmotionen framgår att Örkelljunga under en längre tid tagit emot
flyktingar, vilket övriga partier var överens om skulle vara gynnsamt för
kommunen. Det har dock visat sig att de övriga partiernas garantier om
positiva effekter av flyktingmottagandet, har uteblivit. Istället har det,
liksom Sverigedemokraterna tidigare varnat för, visat sig vara direkt
kostsamt för kommunen och dessa kostnader kan komma att drastiskt
öka, framförallt på grund av att flyktingarna i stort sett alltid, efter
introduktionstiden tvingas till en försörjning via socialens
försörjningsstöd.

Avmotionen framgår även att man idag inte ser någon ljusning på
arbetsmarknaden utan istället ser det snarare ut som att arbetslösheten
kommer att fortsätta öka, trots att den redan är på rekordnivå.

Enligt motionen leder detta till att socialen, som tvingas bära
kostnaderna för flyktingmottagandet, tvingas göra besparingar på sin
normala verksamhet för att bekosta flyktingmottagande. Att i en sådan
situation fortsätta ta emot flyktingar är direkt oansvarigt gentemot
skattebetalarna enligt Mikael Eskilandersson.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna
kommunfullmäktige besluta:

att säga upp avtalet med Migrationsverket.

Beslutsunderlag
Motion - Säga upp avtalet med Migrationsverket 2013-03-28
KF § 46 2013-04-22 2013-05-07

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att remittera motionen till socialnämnden för yttrande senast den
30 september 2013.

Socialnämnden anför följande i sitt yttrande:

Örkelljunga kommun har sedan december 2006 ett avtal med
Migrationsverket efter beslut i kommunstyrelsen 2006-11-01. Beslutet
gällde för 2006 och 2007. Avtalet innebar att Örkelljunga kommun åtog
sig i samråd med Migrationsverket och Länsstyrelsen att årligen ta emot
25 nyanlända. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att socialnämnden
skulle ansvara för verksamheten. Ett nytt beslut togs av
kommunstyrelsen 2007-11-07 att teckna avtal för åren 2008-2010,
vilket kommunfullmäktige i Örkelljunga fick information om på sitt
sammanträde 2007-11-26.

Därefter togs ytterligare ett beslut på kommunstyrelsens sammanträde
2009-12-02 om att skriva ett nytt permanent avtal från 2010-01-01,
vilket löper kalenderårsvis med möjlighet till uppsägning av någondera
parten per den 31 december varje år. Uppsägningen ska ske skriftligt
senast tre månader före aktuellt årsskifte. I beslutet finns det en klausul
att mottagandet ska ske i den omfattning som bostäder kan erbjudas.
Kommunfullmäktige informerades om beslutet på sitt sammanträdet
2010-01-25. Beslutet avser precis som de tidigare avtalen ett
mottagande av 25 flyktingar årligen.

Flyktingverksamheten styrs av lagen (2010:197) om etableringsinsatser.
Regeringens mål är att påskynda nyanländas etablering i arbets- och
samhällslivet utifrån individens egna förutsättningar.
Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret.

Flyktingverksamheten i Örkelljunga kommun ansvarar för mottagande
och praktisk hjälp i samband med bosättning i kommunen, samt för att
anordna insatser som möjliggör regeringens mål, genom att erbjuda
samtliga nyanlända invandrare samhällsorientering, undervisning i
svenska för invandrare (sfi) och vuxenutbildning. Insatserna ska
möjliggöra för nyanlända att bli självförsörjande inom 24 månader,
vilket är gränsen för rätten till etableringsinsatsen.



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Socialnämndens sammanfattning
Socialnämnden har på kommunstyrelsens uppdrag ansvar för
flyktingverksamheten i Örkelljunga kommun. En flyktingsamordnare är
tillsatt för att handha verksamheten. Förhållandet mellan
Arbetsförmedlingens insatser och kommunens insatser gentemot
flyktingen har förändrats sedan etableringsreformen trädde i kraft den
1 december 2010.

Socialnämnden har åtagit sig att ansvara för denna verksamhet och är
beredd att göra detta också fortsättningsvis.

Socialnämnden har beslutat

att till kommunstyrelsen lämna förslaget att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-05-14 - KSAU § 81
Protokoll 2013-12-18 - KSAU § 234
Protokoll - SN § 29, 2014-03-04
Tjänsteskrivelse - Emelie Svedberg
Beslut - Sn § 5, 2013-10-01
Motion - Säga upp avtalet med Migrationsverket

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat

att återremittera ärendet till socialnämnden. Arbetsutskottet
önskar få förtydligande av vilka olika ansvarsområden
som berör kommunen och vem som tar besluten i olika avtal.
Svar önskas i februari månad 2014.

Socialnämnden har därefter beslutar

att översända ett tjänsteutlåtandet med förtydligande gällande
motionen – Säga upp avtalet med Migrationsverket, till
kommunstyrelsens arbetsutskott.



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända socialnämndens yttranden,
samt

att motionen därmed i enlighet med socialnämndens förslag
skall avslås.

__________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Sammanträdesprotokoll 2013-12-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

1

KSAU § 234 KLK.2013.98 70

Besvarande av motion - Säga upp avtalet med
Migrationsverket

Mikael Eskilandersson har 2013-03-16 inlämnat en motion med förslag
om att säga upp avtalet med Migrationsverket.

Avmotionen framgår att Örkelljunga under en längre tid tagit emot
flyktingar, vilket övriga partier var överens om skulle vara gynnsamt för
kommunen. Det har dock visat sig att de övriga partiernas garantier om
positiva effekter av flyktingmottagandet, har uteblivit. Istället har det,
liksom Sverigedemokraterna tidigare varnat för, visat sig vara direkt
kostsamt för kommunen och dessa kostnader kan komma att drastiskt
öka, framförallt på grund av att flyktingarna i stort sett alltid, efter
introduktionstiden tvingas till en försörjning via socialens
försörjningsstöd.

Avmotionen framgår även att man idag inte ser någon ljusning på
arbetsmarknaden utan istället ser det snarare ut som att arbetslösheten
kommer att fortsätta öka, trots att den redan är på rekordnivå.

Enligt motionen leder detta till att socialen, som tvingas bära
kostnaderna för flyktingmottagandet, tvingas göra besparingar på sin
normala verksamhet för att bekosta flyktingmottagande. Att i en sådan
situation fortsätta ta emot flyktingar är direkt oansvarigt gentemot
skattebetalarna enligt Mikael Eskilandersson.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna
kommunfullmäktige beslutar:

att säga upp avtalet med Migrationsverket.

Beslutsunderlag
Motion - Säga upp avtalet med Migrationsverket 2013-03-28
KF § 46 2013-04-22 2013-05-07

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.



Sammanträdesprotokoll 2013-12-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

2

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att remittera motionen till socialnämnden för yttrande senast den
30 september 2013.

Socialnämnden anför följande:

Örkelljunga kommun har sedan december 2006 ett avtal med
Migrationsverket efter beslut i kommunstyrelsen 2006-11-01. Beslutet
gällde för 2006 och 2007. Avtalet innebar att Örkelljunga kommun åtog
sig i samråd med Migrationsverket och Länsstyrelsen att årligen ta emot
25 nyanlända. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att socialnämnden
skulle ansvara för verksamheten. Ett nytt beslut togs av
kommunstyrelsen 2007-11-07 att teckna avtal för åren 2008-2010,
vilket kommunfullmäktige i Örkelljunga fick information om på sitt
sammanträde 2007-11-26.

Därefter togs ytterligare ett beslut på kommunstyrelsens sammanträde
2009-12-02 om att skriva ett nytt permanent avtal från 2010-01-01,
vilket löper kalenderårsvis med möjlighet till uppsägning av någondera
parten per den 31 december varje år. Uppsägningen ska ske skriftligt
senast tre månader före aktuellt årsskifte. I beslutet finns det en klausul
att mottagandet ska ske i den omfattning som bostäder kan erbjudas.
Kommunfullmäktige informerades om beslutet på sitt sammanträdet
2010-01-25. Beslutet avser precis som de tidigare avtalen ett
mottagande av 25 flyktingar årligen.

Flyktingverksamheten styrs av lagen (2010:197) om etableringsinsatser.
Regeringens mål är att påskynda nyanländas etablering i arbets- och
samhällslivet utifrån individens egna förutsättningar.
Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret.

Flyktingverksamheten i Örkelljunga kommun ansvarar för mottagande
och praktisk hjälp i samband med bosättning i kommunen, samt för att
anordna insatser som möjliggör regeringens mål, genom att erbjuda
samtliga nyanlända invandrare samhällsorientering, undervisning i
svenska för invandrare (sfi) och vuxenutbildning. Insatserna ska
möjliggöra för nyanlända att bli självförsörjande inom 24 månader,
vilket är gränsen för rätten till etableringsinsatsen.



Sammanträdesprotokoll 2013-12-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

3

Socialnämndens sammanfattning

Socialnämnden har på kommunstyrelsens uppdrag ansvar för
flyktingverksamheten i Örkelljunga kommun. En flyktingsamordnare är
tillsatt för att handha verksamheten. Förhållandet mellan
Arbetsförmedlingens insatser och kommunens insatser gentemot
flyktingen har förändrats sedan etableringsreformen trädde i kraft den 1
december 2010.

Socialnämnden har åtagit sig att ansvara för denna verksamhet och är
beredd att göra detta också fortsättningsvis.

Beslutsunderlag
KSAU § 116 2013-05-22
Beslut - Sn § 5
Tjänsteutlåtande
Motion - Säga upp avtalet med Migrationsverket

Socialnämnden har beslutat

att till kommunstyrelsen lämna förslaget att avslå motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att återremittera ärendet till socialnämnden. Arbetsutskottet
önskar få förtydligande av vilka olika ansvarsområden
som berör kommunen och vem som tar besluten i olika avtal.
Svar önskas i februari månad 2014.

____________

Expedieras till:
Socialnämnden



Sammanträdesprotokoll 2013-10-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 5 SN.2013.88

Motion - säga upp avtalet med Migrationsverket

Mikael Eskilandersson(SD) har motionerat att kommunfullmäktige
ska säga upp avtalet med Migrationsverket om att ta emot flyktingar.

Örkelljunga kommun har sedan december 2006 ett avtal med
Migrationsverket efter beslut i kommunstyrelsen 2006-11-01.
Beslutet gällde för 2006 och 2007. Avtalet innebar att Örkelljunga
kommun åtog sig i samråd med Migrationsverket och Länsstyrelsen
att årligen ta emot 25 nyanlända. Kommunstyrelsen beslutade
samtidigt att socialnämnden skulle ansvara för verksamheten.
Ett nytt beslut togs av kommunstyrelsen 2007-11-07 att teckna avtal
för åren 2008-2010, vilket kommunfullmäktige i Örkelljunga fick
information om på sitt sammanträde 2007-11-26.

Därefter togs ytterligare ett beslut på kommunstyrelsens
sammanträde 2009-12-02 om att skriva ett nytt permanent avtal från
2010-01-01, vilket löper kalenderårsvis med möjlighet till
uppsägning av någondera parten per den 31 december varje år.
Uppsägningen ska ske skriftligt senast tre månader före aktuellt
årsskifte. I beslutet finns det en klausul att mottagandet ska ske i den
omfattning som bostäder kan erbjudas. Kommunfullmäktige
informerades om beslutet på sitt sammanträdet 2010-01-25. Beslutet
avser precis som de tidigare avtalen ett mottagande av 25 flyktingar
årligen.

Flyktingverksamheten styrs av lagen (2010:197) om
etableringsinsatser. Regeringens mål är att påskynda nyanländas
etablering i arbets- och samhällslivet utifrån individens egna
förutsättningar. Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret.

Flyktingverksamheten i Örkelljunga kommun ansvarar för
mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning i
kommunen, samt för att anordna insatser som möjliggör regeringens
mål, genom att erbjuda samtliga nyanlända invandrare
samhällsorientering, undervisning i svenska för invandrare (sfi) och
vuxenutbildning.
Insatserna ska möjliggöra för nyanlända att bli självförsörjande inom
24 månader, vilket är gränsen för rätten till etableringsinsatsen.



Sammanträdesprotokoll 2013-10-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN.2013.88

SAMMANFATTNING

Socialnämnden har på kommunstyrelsens uppdrag ansvar för
flyktingverksamheten i Örkelljunga kommun. En
flyktingsamordnare är tillsatt för att handha verksamheten.
Förhållandet mellan Arbetsförmedlingens insatser och kommunen
insatser gentemot flyktingen har förändrats sedan
etableringsreformen trädde i kraft den 1 december 2010.

Socialnämnden har åtagit sig att ansvara för denna verksamhet och är
beredd att göra detta också fortsättningsvis.

Handläggare i ärendet är Christer Unosson.

Niclas Bengtsson. SD, yrkar bifall till motionen.

Henrik Linderos, M, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att till
kommunstyrelsen lämna förslaget att avslå motionen.

Proposition
Ordförande ställer proposition, dels på arbetsutskottets förslag till
beslut och dels på Niclas Bengtssons yrkande och finner att
socialnämnden har beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Motion - säga upp avtalet med Migrationsverket
Tjänsteutlåtande - svar på motion

Socialnämnden beslutar

att till kommunstyrelsen lämna förslaget att avslå motionen.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen



Sammanträdesprotokoll 2014-03-04
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 29 SN.2014.30

Förtydligande gällande motion - Säga upp avtalet
med Migrationsverket

Socialnämnden besvarade 2013- § 126 Mikael Eskilanderssons
motion – säga upp avtalet med Migrationsverket. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2013-12-18 § 234, att återremittera ärendet
till socialnämnden för att få förtydligande av vilka olika
ansvarsområden som berör kommunen och vem som tar besluten i
olika avtal.

Handläggare i ärendet är Flyktingsamordnare Emelie Svedberg.

Beslutsunderlag
Komplettering
Tjänsteutlåtande

Socialnämnden beslutar

att översända tjänsteutlåtandet med förtydligande gällande
motionen – Säga upp avtalet med Migrationsverket, till
kommunstyrelsens arbetsutskott.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Flyktingsamordnaren













Sammanträdesprotokoll 2014-06-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(13) KLK.2013.132 133

Besvarande av motion - Vi måste få ett avtal med
migrationsverket

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-06-04 - KS § 79
Tjänsteskrivelse -Johanna Häggberg - Svar på motion
Motion - Vi måste få ett avtal med migrationsverket

Kommunfullmäktige beslutar
att

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 79 KLK.2013.132 133

Besvarande av motion - Vi måste få ett avtal med
migrationsverket

Mats Persson, Miljö och omtanke (MO) har inlämnat en motion om att
vi måste få ett avtal med Migrationsverket.

Avmotionen framgår att idag förekommer flera modeller av avtal och
samråd med Migrationsverket. I något fall har man inget samråd alls.
Örkelljunga kommun har tillsammans med Klippan ett avtal om att ta
emot ensamkommande flyktingbarn. Detta avtal är tecknat av
socialnämnden. Det kan man verkligen ha synpunkter på enligt Mats
Persson. I övrigt har Örkelljunga kommun haft ett långvarigt avtal om
att årligen ta emot 25 flyktingar.

Nu har man i total avsaknad av avtal placerat uppemot 50 asylsökande i
privat boende. Detta skapar ett stort ansvar i kommunen för att frågan
skall bli en långsiktig tillgång. Avtalmåste upprättas inte minst för att
utbildning, social service och arbetsmarknad skall anpassas för
situationen. Ibland får man känsla av att det först handlar om pengar.
Det gör det möjligen för profithungrande fastighetsägare enligt Mats
Persson. Nu måste det tas ett helhetsgrepp i frågan. De enda som
drabbas av en dåligt planerad integrationsverksamhet är flyktingar och
asylsökande själva.

Mats Persson kräver att fullmäktige beslutar:

att det skall tecknas ett heltäckande avtal mellan kommunen och
Migrationsverket där alla delar ingår och att kommunstyrelsen är enda
avtalsslutande part för kommunen.

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
KF §52 2013-05-27
Motion - Vi måste få ett avtal med migrationsverket 2013-05-07



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att remittera motionen till kommunledningskontoret för
yttrande senast till arbetsutskottets sammanträde den
20 november

Kommunchef Peter Andreasson och folkhälsostrateg Johanna Häggberg
framför i yttrande följande:

Förslag till beslut
Avslå begäran för att det inte går att sätta ihop ett gemensamt avtal med
Migrationsverket enligt lagar och förordningar som reglerar avtalen.

Motivering till beslut
Överenskommelserna stöds av olika förordningar och det är olika
myndigheter som undertecknar de olika avtalen. För nyanlända,
Länsstyrelsen och för ensamkommande barn, Migrationsverket.

Beskrivning av ärendet
Mats Persson, Miljö och omtanke (MO) har inlämnat en motion om att
vi måste få ett avtal med Migrationsverket (K.L.K.2013.132). I dag
finns det två avtal som har diskuterats med Länsstyrelsen Skåne.
Migrationsverket kan utöver dessa avtal placera anläggningsboende
(ABO) för asylsökande i kommunen. Detta informeras om till
kommunen men det skrivs inga avtal.

De två avtal som Örkelljunga kommun har är; ett långvarigt avtal om att
årligen ta emot 25 flyktingar. Socialnämnden har tillsammans med
Klippans kommun tecknat ett avtal om 8 stycken ensamkommande
barn. Avtalet om 8 ensamkommande barn ingår i avtalet om
25 flyktingar. Vilket innebär att vi har ett avtal som totalt omfattar 25
flyktingar.

Motionen tar även upp att Migrationsverket planerat att placera
uppemot 50 asylsökande i privat boende utöver de gällande avtal som
finns. Motionen menar att de som drabbas av en dåligt planerad
integrationsverksamhet är flyktingar och asylsökande själva och nu
måste det tas ett helhetsgrepp i frågan.



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yttrande
I dagsläget (2014-04-25) har Örkelljunga kommun två avtal;
1.nyanlända som är ett tillsvidareavtal för 25 personer per år från 2010.
2.ensamkommande barn som är ett tillsvidareavtal för 8 barn per år som
diariefördes 2013-12-20. Dessa 8 barn ingår i avtalet om 25 personer.
Överenskommelserna stöds av olika förordningar och just nu finns inga
möjligheter att skriva en överenskommelse för både nyanlända och
ensamkommande barn.

Länsstyrelsen Skåne meddelar att ”det finns dock en diskussion kring en
samlad överenskommelse då många anser att det vore bättre och enklare
för alla inblandade parter att ha en överenskommelse, så kanske det blir
möjligt framöver.” När denna samordning är färdig finns det ingen
tidsplan på.

Nyanlända
När det gäller överenskommelsen om mottagande av nyanlända är det
Länsstyrelsen som förhandlar med kommunen samt undertecknar
överenskommelsen.

Ensamkommande barn
När det gäller överenskommelsen om mottagande av ensamkommande
barn är det Länsstyrelsen som förhandlar men det är Migrationsverket
som undertecknar den.

Eget boende
Utöver underskrivna avtal kan asylsökande personer bosätta sig i en
kommun via så kallat eget boende (EBO), vilket betyder att personen
bor hos en släkting eller vän. Migrationsverket har också i flera
kommuner anläggningsboende (ABO) för de asylsökande personer som
inte kan ordna sitt boende själv under asyltiden. Ett ABO kan vara
privat boende som Migrationsverket hyr eller större anläggningar såsom
vandrarhem, motell osv. Utan att teckna något avtal med kommunen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-05-14 - KSAU § 82
Tjänsteskrivelse -Johanna Häggberg - Svar på motion
Motion - Vi måste få ett avtal med migrationsverket



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända skrivelsen från
kommunchef Peter Andreasson och folkhälsostrateg
Johanna Häggberg, samt

att motionen därmed skall avslås.
__________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunledningsförvaltningen
Johanna Häggberg, +435-55 16 9
johanna.haggberg@orkelljunga.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(0)

Datum

2014-04-28

Motion - Vi måste få ett avtal med migrationsverket

Förslag till beslut

Avslå begäran för att det inte går att sätta ihop ett gemensamt avtal med
Migrationsverket enligt lagar och förordningar som reglerar avtalen.

Motivering till beslut

Överenskommelserna stöds av olika förordningar och det är olika
myndigheter som undertecknar de olika avtalen. För nyanlända,
Länsstyrelsen och för ensamkommande barn, Migrationsverket.

Sammanfattning

Mats Persson, Miljö och omtanke (MO) har inlämnat en motion om att
Örkelljunga kommun måste få ett gemensamt avtal med Migrationsverket. I
dagsläget finns det två avtal.

Beskrivning av ärendet

Mats Persson, Miljö och omtanke (MO) har inlämnat en motion om att vi
måste få ett avtal med Migrationsverket (K.L.K.2013.132). I dag finns det
två avtal som har diskuterats med Länsstyrelsen Skåne. Migrationsverket
kan utöver dessa avtal placera anläggningsboende (ABO) för asylsökande i
kommunen. Detta informeras till kommunen men det skrivs inga avtal.

De två avtal som Örkelljunga kommun har är; ett lång varit avtal om att
årligen ta emot 25 flyktingar. Socialnämnden har tillsammans med Klippan
kommun tecknat ett avtal om 8 stycken ensamkommande barn. Avtalet om 8
ensamkommande barn ingår i avtalet om 25 flyktingar. Vilket innebär att vi
har ett avtal som totalt omfattar 25 flyktingar.

Motionen tar även upp att Migrationsverket planerat att placera uppemot 50
asylsökande i privat boende utöver de gällande avtal som finns. Motionen
menar att de som drabbas av en dåligt planerad integrationsverksamhet är
flyktingar och asylsökande själva och nu måste det tas ett helhetsgrepp i
frågan.

Yttrande

I dagsläget (2014-04-25) har Örkelljunga kommun två avtal;

1. ny anlända som är ett tillsvidareavtal för 25 personer per år från 2010.

2. ensamkommande barn som är ett tillsvidareavtal för 8 barn per år som
diariefördes 2013-12-20. Dessa 8 barn ingår i avtalet om 25 personer.

Överenskommelserna stöds av olika förordningar och just nu finns inga



Örkelljunga kommun
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Sida

2(2)

Peter Andreasson
Kommunchef

Johanna Häggberg
Folkhälsostrateg

möjligheter att skriva en överenskommelse för både nyanlända och
ensamkommande barn.

Länsstyrelsen Skåne meddelar att ”det finns dock en diskussion kring en
samlad överenskommelse då många anser att det vore bättre och enklare för
alla inblandade parter att ha en överenskommelse, så kanske det blir möjligt
framöver.” När denna samordning är färdig finns det ingen tidsplan på.

Nyanlända

När det gäller överenskommelsen om mottagande av nyanlända är det
Länsstyrelsen som förhandlar med kommunen samt undertecknar
överenskommelsen.

Ensamkommande barn

När det gäller överenskommelsen om mottagande av ensamkommande barn
är det Länsstyrelsen som förhandlar men det är Migrationsverket som
undertecknar den.

Eget boende

Utöver underskrivna avtal kan asylsökande personer bosätta sig i en kommun
via så kallat eget boende (EBO), vilket betyder att personen bor hos en
släkting eller vän.

Migrationsverket har också i flera kommuner anläggningsboende (ABO) för
de asylsökande personer som inte kan ordna sitt boende själv under asyltiden.
Ett ABO kan vara privat boende som Migrationsverket hyr eller större
anläggningar såsom vandrarhem, motell osv. Utan att teckna något avtal med
kommunen.

Beslutet skickas till





Sammanträdesprotokoll 2014-06-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(14) KLKP.2014.15 026

Redovisning - uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2013

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-06-04 - KS § 74
Protokoll 2014-05-07 - PU § 15
Redovisning - Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2013
Redovisning -Handlingsplan 2014

Kommunfullmäktige beslutar
att

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 74 KLKP.2014.15 026

Redovisning - uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2013

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 följa upp mål, rutiner och anvisningar för arbetsmiljöarbetet.

Enligt AFS 2001:1 (Arbetsmiljöverkets författningssamling) skall
arbetsgivaren årligen göra en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet i organisationen. En uppföljning av hur det
systematiska arbetsmiljöarbetet har bedrivits under 2013 i kommunen
har genomförts.

Resultatet i sin helhet är bra, en majoritet av cheferna vet vilka
förväntningar och vilket ansvar som åligger dem. De chefer som
uttrycker att de saknar kompetens och information kommer att erbjudas
individuella utbildningsinsatser.

Sammanfattningsvis har följande förbättringsområden identifierats:

1. Oklarhet om vårt samverkanssystem.

2. Skriftliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

3. Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter.

4. Riskfyllda arbetsuppgifter och kunskaper om riskbedömningar.

5. Rutiner för tillbudsrapportering.

Utifrån identifierade förbättringsområden så har en handlingsplan för
2014 utarbetats.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-05-07 - PU § 15
Redovisning -Handlingsplan 2014
Redovisning - Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2013



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten och handlingsplanen för 2014 , samt

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för
information.

__________

Expedieras till:
Staffan Roos
Eva Johansson
Kommunfullmäktige för information



Sammanträdesprotokoll 2014-05-07
Kommunstyrelsens personalutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

PU § 15 KLKP.2014.15 026

Redovisning - uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2013

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 följa upp mål, rutiner och anvisningar för arbetsmiljöarbetet.

Enligt AFS 2001:1 (Arbetsmiljöverkets författningssamling) skall
arbetsgivaren årligen göra en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet i organisationen. En uppföljning av hur det
systematiska arbetsmiljöarbetet har bedrivits under 2013 i kommunen
har genomförts.

Resultatet i sin helhet är bra, en majoritet av cheferna vet vilka
förväntningar och vilket ansvar som åligger dem. De chefer som
uttrycker att de saknar kompetens och information kommer att erbjudas
individuella utbildningsinsatser.

Sammanfattningsvis har följande förbättringsområden identifierats:

1. Oklarhet om vårt samverkanssystem.

2. Skriftliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

3. Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter.

4. Riskfyllda arbetsuppgifter och kunskaper om riskbedömningar.

5. Rutiner för tillbudsrapportering.

Utifrån identifierade förbättringsområden så har en handlingsplan för
2014 utarbetats.

Beslutsunderlag
Redovisning - uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2013
Redovisning -Handlingsplan 2014

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar
att föreslå kommunstyrelsen godkänna rapporten och

handlingsplanen för 2014 , samt
att rapporten därefter tillställs kommunfullmäktige för

information.
____________



 
 
Rapport SAM 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2013 
 

 
 
 
 

 
Inledning 
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 följa upp mål, rutiner och anvisningar för 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Enligt AFS 2001:1 skall arbetsgivaren årligen göra en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i organisationen. 
 
Arbetsförhållandena är i ständig förändring och då är en årlig uppföljning viktig för att 
arbetsmiljöarbetet ska kunna utvecklas, effektiviseras och anpassas till de olika 
verksamheterna. 
 
Rutin för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2011 antog kommunstyrelsen en rutin för uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Som en konsekvens av den nya uppföljningsrutinen reviderades 
2012 kommunens arbetsmiljöpolicy. 
 
Ansvar 
Arbetsgivaren Örkelljunga kommun ansvarar för arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet ska på 
ett naturligt sätt vara en del av den dagliga verksamheten. Kommunstyrelsen har till 
uppgift att se till att nämnderna bedriver sin verksamhet enligt gällande 
arbetsmiljölagstiftning och kommunens arbetsmiljöpolicy. Nämnd med personalansvar 
ansvarar för att SAM följs upp och fungerar på förvaltningsnivå och på de olika 
arbetsplatserna. 
 
Förvaltningschef har att följa upp den delegering av arbetsmiljöuppgifter som erhållits 
av nämnden. 

Utförandedatum: 2013-12-08- 2014-01-20 
Antal svar: 31 av 37 tillfrågade 
Rapporten är sammanställd av Personalenheten. 
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Metod och resultat 
Denna systemuppföljning omfattar 2013 och alla förvaltningar. Frågeformuläret med 
enkätfrågorna har använts för hela den kommunala organisationen. 
 
Frågorna har tagits fram av personalenheten och processats i den centrala 
samverkansgruppen (CESAM) och behandlats politiskt i kommunstyrelsen. 
Undersökningen fokuserar på om systemet för att arbeta med vår arbetsmiljö är 
tillfredställande. 
 
Syftet med vår årliga uppföljning är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs 
enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. Frågorna som ställts är 
grupperade och knutna till respektive paragraf i föreskriften AFS 2001:1  
 
Chefer/arbetsledare fick i uppdrag att om möjligt besvara frågorna tillsammans med 
skyddsombud och/eller arbetsplatsombud. Undersökningen har genomförts i vårt 
enkätverktyg Defgo och sändes ut till 37 chefer/ arbetsledare mellan december 2013 
och januari 2014, 31 chefer har besvarat enkäten. 
 
Alla frågor har inte besvarats av alla respondenter, då man som chef endast besvarat 
de frågor som man ansvarar för t.ex. medverkar inte alla chefer i alla 
samverkansnivåer. Cheferna har bara besvarat frågor knutna till den nivå där de 
deltar. Hur svaren fördelat sig per fråga, redovisas i diagram och sammanfattas i 
absoluta tal. 
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Förbättringsområden som har identifierats 
Vi ser en tydlig förbättring i årets uppföljning när vi jämför med tidigare 
undersökningar. Det är dessutom flertalet av våra chefer som har besvarat enkäten 
vilket gör reliabiliteten högre än föregående år. Jämfört med tidigare uppföljningar har 
t.ex. resultatet angående hållna medarbetarsamtal och medvetenheten om rutiner för 
tillbudsrapportering i vårt verktyg SAM förbättrats. I denna uppföljning är det 100% 
som svarar att de håller medarbetarsamtal med alla sina medarbetare och att det är 
100% som känner till våra rutiner för tillbudsrapportering. Det är dessutom endast en 
chef som svarat att denne inte känner till att det finns rutiner för utredning av ohälsa 
och olycksfall.   
 
Resultatet i sin helhet tolkar vi som bra, en majoritet av cheferna vet vilka 
förväntningar och vilket ansvar som åligger dem. Det finns ett fåtal chefer som 
uttrycker att de saknar kompetens och information om sitt arbetsmiljöansvar. Dessa 
chefer är identifierade och kommer att erbjudas individuella utbildningsinsatser såväl 
externa som interna. Det är ingen märkbar skillnad mellan hur förvaltningarna arbetar 
med det systematiska arbetsmiljöarbetet och därför föreslås samma 
förbättringsområden till alla. Sammanfattningsvis föreslås följande 
förbättringsområden: 
 

1 Oklarheter om vårt samverkanssystem  
Det finns oklarheter om vårt samverkanssystem, arbetssättet och uppgifterna är inte 
klart uttalade anser en del av våra chefer. Man svarar även att samverkansgrupperna 
inte alltid deltar i förändrings- och utvecklingsarbete. Det som vi särskilt 
uppmärksammade är att endast 65% svarade att man anser att arbetsmiljöfrågor 
behandlas i CESAM som tillika fungerar som skyddskommitté. 
 
 
Förslag till åtgärder på central nivå 
 

 Information om vårt samverkansavtal i samband med den centrala 
introduktionen och vid den kompletterande introduktionen för nya 
chefer/arbetsledare. 

 
 Genomgång av samverkansavtalet i respektive samverkansgrupp. Dialog om i 

vilken grad som samverkansgruppen kan förvänta sig att delta i 
utvecklingsarbeten. Genomförs av respektive verksamhetsansvarig chef. 

 
 Utbildning i form av extern utbildare med fokus på ssamverkansavtalet före 

2014-09-30.  

2 Skriftliga rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet  
Kännedom om kommunens arbetsmiljöpolicy och om de tillhörande skriftliga rutinerna 
för det systematiska arbetsmiljöarbetet är generellt bra. Vi ser att förbättringarna 
ligger i hur man säkerställer att dessa också blir kända ute i verksamheterna. Chefer 
som inte säkerställer har kommenterat att de behöver mer utbildning att de känner en 
osäkerhet kring gällande lagar och befintliga rutiner. 
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Förslag till åtgärder på central nivå 
 

 Individuella utbildningsinsatser rekommenderas de ansvariga chefer som saknar 
kännedom. I första hand informeras cheferna om befintliga rutiner och sedan 
erbjuder medarbetare på personalenheten också individuell och behovsanpassad 
utbildning.  

 Utbildning av chefer/arbetsledare i vårt arbetsmiljöverktyg SAM. Utbildningen sker 
i form av workshops och i personalenhetens regi både löpande och som en del i 
arbetsmiljöutbildningen hösten 2014. 

 

3 Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter  
Av cheferna svarar 19% att uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter inte är 
skriftligen dokumenterad. Detta kräver omedelbar åtgärd och överordnad chef 
informeras om detta för att omgående åtgärda.  
 
Förslag till åtgärder på central nivå 
 

 Vi vidtar riktade insatser till de chefer/arbetsledare som uppgivit att man inte 
har en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Personalenheten 
uppmärksammar respektive förvaltningschef som sedan ser till att skriftlig 
delegering av arbetsmiljöuppgifter upprättas. 

 
 Vid den kompletterande introduktionen för nya chefer/arbetsledare informeras 

om vikten av skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter.  
 

 Kontollera genom årlig uppföljning att de delgerade arbetesmiljöuppgifterna 
genomförs. 

 

4 Riskfyllda arbetsuppgifter och kunskap om riskbedömningar  
13% av cheferna uppger att det inte har skriftliga instruktioner för riskfyllda 
arbetsuppgifter och att de inte till100% säkerställer att medarbetare har tillräckliga 
kunskaper om ev risker i arbetet. Riskbedömningar genomförs till 81% inför 
förändringar i verksamheten. De som inte alltid riskbedömer förklarar detta med att 
de upplever tidsbrist. De står ibland inför impulsiva förändringar eller med politiska 
beslut att genomföra utan hänsyn till aktuell riskbedömning som är gjord i 
verksamheten.  
 
Förslag till åtgärder på central nivå 
 

 Genom att aktualisera övergripande befintliga rutiner o göra dem kända. 
 

 Kontakta de chefer som uppgett att det inte har upprättat instruktioner för 
riskfyllda arbetsuppgifter i den egna verksamheten. 
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 Utbildning och handledning från personalenhetengällande riskbedömningar och 

hur dessa genomförs och dokumenteras i verksamhetssystemet Systematisk 
Arbetsmiljö Metod- SAM. 
 

5 Rutiner för tillbudsrapportering  
Vi kan konstatera att det verkar välkänt för våra chefer att det finns rutiner för 
tillbudsrapportering och rutiner för utredning av ohälsa och olycksfall. Däremot 
säkerställer de inte att rutinerna för rapportering följs, vilket måste förbättras.  
 
Förslag till åtgärder på central nivå 
 

 Information om chefers ansvar att säkerställa att ovanstående rutiner för 
rapportering följs. 
 

 Vikten av uppföljning lyfts fram i samband med den grundläggande 
arbetsmiljöutbildningen för chefer/arbetsledare och fackliga 
företrädare/skyddsombud som planeras till hösten 2014. 
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3 Besvarar du enkäten tillsammans med skyddsombud eller 
annan facklig representant? Absoluta tal 

JA 22 
NEJ 3 
Om Nej, varför inte? 6 
Ack. svar 31 
 
 
3 Besvarar du enkäten tillsammans med skyddsombud eller annan facklig representant?
Om Nej, varför inte? 
Vi har inget hos oss 
Verksamhetens storlek är liten 
jag har ingen inom mina verksamheter som är villig att vara skyddsombud.
skyddsombud har semester  
Finns inget lokalt skyddsombud inom min arbetsgrupp 
Inget skyddsombud på arb.platsen pga. de speciella förutsättningar som råder, detta är tag i samförstånd med Ann Berntsson 
kommunal. Ann fungerar som deras skyddsombud. 
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5 Säkerställer ni att såväl fysiska som psykologiska och sociala 
arbetsmiljöförhållanden hanteras i verksamheten? Absoluta tal 

JA 29 
NEJ 2 
Ack. svar 31 
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7 Arbetar du som rektor på grundskolan/ gymnasieskolan? 

Absoluta tal 

JA 5 
NEJ 26 
Ack. svar 31 
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8 Får elevskyddsombud möjlighet att medverka i 
arbetsmiljöarbetet? Absoluta tal 

JA 2 
NEJ 0 
Om Nej, varför inte? 3 
Ack. svar 5 
 
 
8 Får elevskyddsombud möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet?
Om Nej, varför inte? 
Vi har inga elevskyddsombud på Beringskolan. 
Finns endast från åk 7. 
Detta är grundskolor från F- 5 
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9 Deltar du i någon samverkansgrupp inom avtalet FAS 05?

Absoluta tal 

JA 27 
NEJ 4 
Ack. svar 31 
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10 I vilka/ vilken samverkansgrupp deltar du? Absoluta tal 
LOSAM 19 
FÖSAM 12 
CESAM 8 
Ack. svar 27 
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11 Vi behandlar arbetsmiljöfrågor i följande 
samverkansgrupper:  Absoluta tal 

LOSAM 20 
FÖSAM 19 
CESAM 17 
INGEN 0 
Ack. svar 27 
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12 Är samverkansgruppens arbetssätt och uppgifter klart 
uttalade för dig? Absoluta tal 

JA 23 
NEJ 4 
Ack. svar 27 
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13 I vilken omfattning deltar samverkansgruppen i 
förändrings- och utvecklingsarbete?

Absoluta tal 

Alltid 2 
Nästan Alltid 18 
Ibland 6 
Aldrig 1 
Ack. svar 27 
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14 Får all din personal information om kommunens 
arbetsmiljöpolicy? Absoluta tal 

JA 29 
NEJ 0 
Om Nej, varför inte? 2 
Ack. svar 31 
 
 
14 Får all din personal information om kommunens arbetsmiljöpolicy?
Om Nej, varför inte? 
Ny chef, stor personalomsättning 
All nyanställd personal får information, lite sämre med de "gamla"
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15 Är det säkerställt att de skriftliga rutinerna för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet är kända i verksamheten?

Absoluta tal 

JA 26 
NEJ 0 
Om Nej, varför inte? 5 
Ack. svar 31 
 
 
15 Är det säkerställt att de skriftliga rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet är kända i verksamheten?
Om Nej, varför inte? 
Ny chef, stor personalomsättning 
Finns fortfarande en stor osäkerhet kring hur man arbetar i SAM
Ingen dokumentation som styrker detta. 
Rutiner och utbildning 
Behov av kompetensutveckling för ansvariga chefer 
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16 I vilken omfattning är det säkerställt att de skriftliga 
rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet följs i 
vardagsarbetet? 

Absoluta tal 

Alltid 10 
Nästan Alltid 18 
Ibland 3 
Aldrig 0 
Ack. svar 31 
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17 Är uppgiftsfördelningen för chefer och arbetsledare 
skriftligen dokumenterad? 

Absoluta tal 

JA 25 
NEJ 6 
Ack. svar 31 
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18 I vilken omfattning är det säkerställt att fördelade 
arbetsuppgifter utförs? Absoluta tal 

Alltid 15 
Nästan Alltid 14 
Ibland 2 
Aldrig 0 
Ack. svar 31 
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19 Kan balans mellan uppgifter, befogenheter och resurser 
upprätthållas? Absoluta tal 

JA 25 
NEJ 1 
Om Nej varför inte? 5 
Ack. svar 31 
 
 
19 Kan balans mellan uppgifter, befogenheter och resurser upprätthållas?
Om Nej varför inte? 
Resurserna räcker inte alltid till. 
Befogenheterna/mandatet att utföra åtgärder saknas i många lägen
Antalet ansvarsuppgifter är ofta inte i balans med de resurser som finns att tillgå.
ja för 2013 vet ej för 2014 pga ny organisation  
Belastning på tjänster 
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20 Ges chefer och arbetsledare möjlighet till nödvändig 
kompetensutveckling i gällande arbetsmiljöregler? Absoluta tal 

JA 28 
NEJ 0 
Om Nej, vad saknas? 3 
Ack. svar 31 
 
 
20 Ges chefer och arbetsledare möjlighet till nödvändig kompetensutveckling i gällande arbetsmiljöregler? 
Om Nej, vad saknas? 
önskvärt med ytterligare utbildningar
Önskas gärna mer utb i arbetsmiljötänk 
Behov av kontinuerligt upprätthållande
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21 Sker introduktion av nyanställda på ett tillfredställande 
sätt? 

Absoluta tal 

JA 29 
NEJ 2 
Ack. svar 31 
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22 Finns det skriftliga instruktioner för riskfyllda 
arbetsuppgifter? Absoluta tal 

JA 21 
NEJ 4 
Har inga riskfyllda uppgifter 6 
Ack. svar 31 
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23 I vilken omfattning är det säkerställt att arbetstagarna har 
tillräckliga kunskaper om arbetet och ev risker i arbetet?

Absoluta tal 

Alltid 13 
Nästan Alltid 17 
Ibland 1 
Aldrig 0 
Ack. svar 31 
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24 I vilken omfattning är det säkerställt att instruktioner för 
riskfyllda arbetsuppgifter följs? Absoluta tal 

Alltid 13 
Nästan Alltid 17 
Ibland 1 
Aldrig 0 
Ack. svar 31 
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25 Känner du till metoder för undersökning av 
arbetsförhållanden som ska användas såväl för den fysiska 
som psykosociala arbetsmiljön. 

Absoluta tal 

JA 28 
NEJ 3 
Ack. svar 31 
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26 Genomförs undersökning och riskbedömning inför 
förändringar i verksamheten? Absoluta tal 

JA 25 
NEJ 1 
Om Nej, varför inte? 5 
Ack. svar 31 
 
 
26 Genomförs undersökning och riskbedömning inför förändringar i verksamheten?
Om Nej, varför inte? 
Är gjort i verksamheten (chef, personal och ao), men beslut har tagits i nämnd utan riskbedömningens resultat. 
Ibland sker förändringar alltför snabbt och riskbedömningar görs inte innan. 
Brist på tid. 
Vissa har gjorts men inte i alla lägen. 
Impulsiva förändringar 
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27 I vilken omfattning dokumenteras riskbedömningarna? Absoluta tal 
Alltid 16 
Nästan Alltid 9 
Ibland 4 
Aldrig 2 
Ack. svar 31 
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28 Hanteras riskbedömningarna inom ramen för 
samverkansavtalet? Absoluta tal 

JA 24 
NEJ 2 
VET EJ 5 
Ack. svar 31 
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29 Har du årligen medarbetarsamtal med alla dina 
medarbetare? 

Absoluta tal 

JA 31 
NEJ 0 
Om Nej varför inte? 0 
Ack. svar 31 
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30 Finns det rutiner för tillbudsrapportering? Absoluta tal 
JA 31 
NEJ 0 
Ack. svar 31 
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31 I vilken omfattning är det säkerställt att 
tillbudsrapporteringen följs? Absoluta tal 

Alltid 8 
Nästan Alltid 21 
Ibland 2 
Aldrig 0 
Ack. svar 31 
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32 Finns det rutiner för utredning av ohälsa och olycksfall?

Absoluta tal 

JA 30 
NEJ 1 
Ack. svar 31 
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33 I vilken omfattning är det säkerställt att rutiner för 
utredning av ohälsa och olycksfall följs? Absoluta tal 

Alltid 18 
Nästan Alltid 11 
Ibland 1 
Aldrig 1 
Ack. svar 31 
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34 Utreds tillbud, olycksfall och ohälsa? 

Absoluta tal 

JA 30 
NEJ 0 
Om Nej, varför inte? 1 
Ack. svar 31 
 
 
34 Utreds tillbud, olycksfall och ohälsa? 
Om Nej, varför inte? 
Fåtal tillfällen 
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35 Hanteras kunskaper om tillbud och olycksfall som 
förekommer, inom vårt lokala samverkansavtal FAS 05?

Absoluta tal 

JA 24 
NEJ 1 
VET EJ 6 
Ack. svar 31 
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36 Finns det i förekommande fall uppdaterade 
handlingsplaner? 

Absoluta tal 

 JA 21 
VET EJ 8 
Om Nej, varför inte? 2 
Ack. svar 31 
 
 
36 Finns det i förekommande fall uppdaterade handlingsplaner?
Om Nej, varför inte? 
Har ej haft några fall 
Åtgärder utförs i samband med händelser, men vi har inga konkreta handlingsplaner.
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37 Använder ni företagshälsovården i arbetsmiljöarbetet? Absoluta tal 
JA 23 
NEJ 4 
Om Nej, varför inte? 4 
Ack. svar 31 
 
 
37 Använder ni företagshälsovården i arbetsmiljöarbetet?
Om Nej, varför inte? 
Inte funnits behov. 
Har ej behövt 
Inte under 2013, vilket är det år jag har varit chef för min avdelning. 
Har inte funnits anledning. 
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38 Saknar ni någon resurs/ kompetens som idag inte finns 
tillgänglig inom företagshälsovården?  Absoluta tal 

JA 4 
NEJ 27 
Ack. svar 31 
 
 
 
39 Vilken resurs/ kompetens saknar ni inom företagshälsovården? 
Svar 
Kontinuerligt återkommande grundlig hälsoundersökning av all personal.
Hälsoundersökning för kökspersonal 
Psykolog 
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Förbättringsområden  
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete  
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1 

Utfärdad av: 
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Gäller from: 
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Antal sidor: 
4 

Godkänd av: 
CESAM  

Dokumentbeteckning: 
Central handlingsplan 

Organisation: 
Örkelljunga kommun 

Avdelning: 
Personalenheten 

När ska handlingsplanen behandlas i ledningsgruppen? 
 
Datum: april 2014  
  

Kommentar Handlingsplanen baseras på Örkelljunga kommuns uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för 2013. 
 

 

När ska handlingsplanen behandlas i samverkansgrupp CESAM tillika central skyddskommitté?  
 
Datum: april 2014  
  

Kommentar CESAM (kommunens centrala samverkansgrupp tillika kommunens centrala 
skyddskommitté). 
 

 

När ska handlingsplanen behandlas politiskt? 
 
Datum: maj 2014  
  

Kommentar Personalutskottet/ Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige (kommunens centrala 
samverkansgrupp tillika kommunens centrala skyddskommitté). 
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Vad skall 
åtgärdas: 
Skriv ned i punktform de 
konkreta mål som ni 
bestämt er för att 
genomföra i 
organisationen. 

Hur skall det ske: 
Ange vilka konkreta åtgärder ni 
tänker använda er av för att 
uppnå organisationens mål. 

Ansvarig 
befattning: 
Ange vilken befattning som 
ansvarar för att åtgärden 
utförs. 

Kostnader: 
Ange med vilka medel 
åtgärden budgeteras. 

Klar senast: 
Åtgärder genomförs som 
planerat. Planen är 
levande och åtgärder kan 
påföras under perioden. 

Uppföljning: 
Ange färdigdatum.  
Om en åtgärd inte är 
tillräcklig för att nå målet 
kan planen behöva 
justeras. 

Resultat: 

 
Oklarheter finns om 
FAS 05 avseende 
arbetssätt och 
uppgifter. 

Utbildningsinsatser Personalchef Ordinarie arbetstid 2014-09-30 2014-12-31  

Vid introduktion för chefer. 
 

Personalchefen 
 

Ordinarie arbetstid 
 

2014-05-31 
 

2014-12-31 
  

Genomgång av 
samverkansavtalet FAS 05 
i respektive 
samverkansgrupp 
 

Respektive 
förvaltningschefschef 

Kontot för fackliga  
företrädare. 

 
2014-12-21 

 
2014-12-31  

Säkerställa att de 
skriftliga rutinerna för 
arbetsmiljöarbetet 
efterlevs.  

Workshop för chefer/ 
arbetsledare 
 

Personalchef 

Ordinarie arbetstid 2014-10-31 2014-12-31   
Central introduktion 
 

Personalenheten 

Utbilda cheferna i gällande 
riktlinjer och rutiner 
avseende arbetsmiljö. 
Ev som ett komplement vid 
centrala utbildningen i 
oktober. 
 

Förvaltningschef ordinarie arbetstid kontinuerligt 2014-12-31  
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Vad skall 
åtgärdas: 
Skriv ned i punktform de 
konkreta mål som ni 
bestämt er för att 
genomföra i 
organisationen. 

Hur skall det ske: 
Ange vilka konkreta åtgärder ni 
tänker använda er av för att 
uppnå organisationens mål. 

Ansvarig 
befattning: 
Ange vilken befattning som 
ansvarar för att åtgärden 
utförs. 

Kostnader: 
Ange med vilka medel 
åtgärden budgeteras. 

Klar senast: 
Åtgärder genomförs som 
planerat. Planen är 
levande och åtgärder kan 
påföras under perioden. 

Uppföljning: 
Ange färdigdatum.  
Om en åtgärd inte är 
tillräcklig för att nå målet 
kan planen behöva 
justeras. 

Resultat: 

Följa upp så att 
arbetsmiljöuppgifter 
delegeras på korrekt 
sätt. 

 
Förvaltningschefer 
uppmärksammas på att 
alla chefer ska ha en 
aktuell delegering av 
arbetsmiljöuppgifter. 
 

Personalchef ordinarie arbetstid kontinuerligt 2014-12-31  

Vid genomgång med 
nyanställda chefer. Personalenheten Ordinarie arbetstid 

 fortlöpnade 
Vid 
anställningstillfället 
 

 

Kontrollera att de 
delegerade 
arbetsuppgifterna 
utförs 
 

Årlig uppföljning genom 
enkät Personalenheten Ordinarie arbetstid årligen 2014-12-31  

De oklarheter som 
finns angående 
chefens ansvar 
kring riskfyllda 
arbetsuppgifter inom 
den egna 
verksamheten ska 
besvaras. 

Genom att aktualisera 
övergripande befintliga 
rutiner o göra dem kända. 

Personalenheten Ordinarie arbetstid fortlöpande 2014-12-31  

Informera om ansvaret att 
genomföra 
riskbedömningar i den 
egna verksamheten. 
 

Personalenheten Ordinarie arbetstid fortlöpande 2014-12-31  
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Vad skall 
åtgärdas: 
Skriv ned i punktform de 
konkreta mål som ni 
bestämt er för att 
genomföra i 
organisationen. 

Hur skall det ske: 
Ange vilka konkreta åtgärder ni 
tänker använda er av för att 
uppnå organisationens mål. 

Ansvarig 
befattning: 
Ange vilken befattning som 
ansvarar för att åtgärden 
utförs. 

Kostnader: 
Ange med vilka medel 
åtgärden budgeteras. 

Klar senast: 
Åtgärder genomförs som 
planerat. Planen är 
levande och åtgärder kan 
påföras under perioden. 

Uppföljning: 
Ange färdigdatum.  
Om en åtgärd inte är 
tillräcklig för att nå målet 
kan planen behöva 
justeras. 

Resultat: 

Förtydliga chefens 
skyldighet och 
ansvar om att  
genomföra  
riskbedömning vid 
organisatoriska 
förändringar 

Genom att aktualisera 
gällande dokument 
”Riktlinjer för 
Arbetsmiljöuppgifter” 

 
Vid grundläggande 
arbetsmiljö -utbildning för 
chefer/arbetsledare och 
skyddsombud/ fackliga 
företrädare. 
 

Personalenheten 

Ordinarie arbetstid 
och konto för 
företagshälsovård 
och konto central 
facklig verksamhet 

fortlöpande 2014-12-31  

Göra ansvariga 
uppmärksamma på 
att gällande riktlinjer 
och rutiner för 
tillbuds- och 
olycksfalls-
rapportering 
tillämpas och följs 
upp.  

Riktlinjer och rutiner 
tydliggörs vid 
Workshops för chefer/  
arbetsledare i SAM-
verktyget för att säkerställa 
efterlevnaden. 
 

Personalenheten. 
 
 

Ordinarie arbetstid 
 
 

2014-05-12 
 
 

2014-12-31 
 
 

 

Vid grundläggande 
arbetsmiljöutbildning för 
chefer/arbetsledare och 
skyddsombud och fackliga 
företrädare. 

Personalenheten. Ordinarie arbetstid 
och konto för 
företagshälsovård 
och konto central 
facklig verksamhet 

2014-12-21 2014-12-31  

 



Sammanträdesprotokoll 2014-06-16
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(15) KLKP.2014.13 024

Pension - förslag till ändring av gällande pensionspolicy
för Örkelljunga kommun

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-06-04 - KS § 75
Protokoll 2014-05-07 - PU § 14
Pension - förslag till ändring av gällande pensionspolicy för
Örkelljunga kommun

Kommunfullmäktige beslutar
att

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2014-06-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 75 KLKP.2014.13 024

Pension - förslag till ändring av gällande pensionspolicy
för Örkelljunga kommun

Nuvarande Pensionspolicy antogs av kommunfullmäktige 2009-08-24. I
avvaktan på en mer genomgående revidering av Pensionspolicyn så
föreligger det förslag till tre ändringar.

1. Beslutsordning, i sista stycket så ersätts ekonomichefen med
personalchefen, detta med anledning av beslut av Ks 2012-11-07 § 165
avseende Delegationsförteckning för Kommunstyrelsens
verksamhetsområde.

2. Kostnadsneutralitet i samband med löneväxling. I syfte att uppnå
kostnadsneutralitet tillgodoräknas den som löneväxlar ett tilläggsbelopp
på f n 7 %, detta belopp ändras till 6 %. Detta p g a minskade
arbetsgivaravgifter.

3. Högsta belopp att löneväxla ändras från 5.000 kronor till 10.000
kronor per månad. Det har framkommit önskemål om en höjning av
löneväxlingsbeloppet. Frågan har fått ökad betydelse i samband med
rekrytering av i första hand chefer och kvalificerade handläggare.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-05-07 - PU § 14
Pension - förslag till ändring av gällande pensionspolicy f Örkelljunga
kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att tillföra Pensionspolicyn ovanstående tre ändringar, samt

att ändringarna gäller fr o m 2014-07-01.
__________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Sammanträdesprotokoll 2014-05-07
Kommunstyrelsens personalutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

PU § 14 KLKP.2014.13 024

Pension - förslag till ändring av gällande pensionspolicy
f Örkelljunga kommun

Nuvarande Pensionspolicy antogs av kommunfullmäktige 2009-08-24. I
avvaktan på en mer genomgående revidering av Pensionspolicyn så
föreligger det förslag till tre ändringar. Förslagen markeras med rött i
policyns text.

1. Beslutsordning, i sista stycket så ersätts ekonomichefen med
personalchefen, detta med anledning av beslut av Ks 2012-11-07 § 165
avseende Delegationsförteckning för Ks verksamhetsområde.

2. Kostnadsneutralitet i samband med löneväxling. I syfte att uppnå
kostnadsneutralitet tillgodoräknas den som löneväxlar ett tilläggsbelopp
på f n 7 % detta belopp ändras till 6 %. Detta p g a minskade
arbetsgivaravgifter.

3. Högsta belopp att löneväxla ändras från 5000 kr till 10000 kr per
månad. Det har framkommit önskemål om en höjning av
löneväxlingsbeloppet. Frågan har fått ökad betydelse i samband med
rekrytering av i första hand chefer och kvalificerade handläggare.

Beslutsunderlag
Pension - förslag till ändring av gällande pensionspolicy f Örkelljunga
kommun

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att tillföra Pensionspolicyn ovanstående tre ändringar, samt

att ändringarna gäller fr o m 2014-07-01.
____________



 
 
  
 
 
 

Pensionspolicy 
 
 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24 
Uppdaterad 2014-xx-xx 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Örkelljunga kommun 

 
 
 
 
 
 

I samarbete med 
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Sammanfattning 
 
Beslutsordning 
• Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevaldas 

pensionsvillkor och högsta beslutande organ när det gäller anställdas pen-
sionsvillkor. 

• Personalchefen beslutar i individuella pensionsärenden av särskild karaktär. 
• Ekonomichefen beslutar i normala pensionsärenden inom ramen för 

pensionsavtalet. 
 
Pension till anställda 
• Särskild avtalspension kan beviljas i särskilda fall efter individuell prövning. 

Pensionen är ingen rättighet utan ett erbjudande från arbetsgivaren.  
• Pensionsförstärkning i samband med förtida uttag av ålderspensionen kan 

övervägas då det finns särskilda skäl.  
• Äldre anställda kan erbjudas möjlighet att minska arbetstiden utan påverkan 

på tjänstepensionen. 
• Tillsvidareanställda har möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring via ett 

överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. 
  
Pension till förtroendevalda 
• Förtroendevalda på heltid och deltid om minst 40 procent omfattas av PBF 

(Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) från 
och med 2006-01-01. Förvärvsinkomst upp till två prisbasbelopp per år un-
dantas från samordning. 

• Övriga förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för förlorad tjänste-
pension. Pensionsersättningen är 4,25 procent av utbetald ersättning för för-
lorad arbetsförtjänst. År 2010 höjs ersättningen till 4,5 procent. 

• Förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet har istället rätt 
till ersättning för faktiskt förlorat pensionsbelopp under förutsättning att be-
loppet kan styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. 

 
Tryggande av pensionsförmåner 
• Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålders-

pension, efterlevandepension och pensionsersättning till fritidspolitiker med 
försäkring. Premie betalas fortlöpande.  

• Kommunen tryggar särskild avtalspension enligt överenskommelse, pension 
intjänad före 1998 samt pensionsförmåner enligt PBF genom beskattnings-
rätten. Pensionsåtagandena redovisas som en skuld i kommunens balans-
räkning.  

 
Pensionsinformation till anställda 
• Kommunen tillhandahåller information om de pensionsrättigheter och 

pensionsmöjligheter som följer av anställningen. 
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Inledning 
Bestämmelserna i KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser 
om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller möjligheter till 
lokala överenskommelser. Pensionspolicyn beskriver det kommunen beslutat ska 
gälla i specifika pensionsfrågor, vilka pensionsmöjligheter anställda och förtroen-
devalda omfattas av samt hur kommunen tryggar sina pensionsåtaganden.  
 
Pensionspolicyn ska användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik och 
bland annat stärka möjligheten att rekrytera och behålla kompetent personal.   
 
Uppdatering 
Pensionspolicyn ska ses över en gång per mandatperiod och uppdateras om det 
finns behov av det. Förändringar inom kommunen eller i lagar och kollektivavtal 
som påverkar pensionsområdet, kan göra att pensionspolicyn behöver ses över 
oftare. 
 
Beslutsordning 
Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn. 
 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevaldas 
pensionsvillkor. 
  
Kommunstyrelsen är högsta beslutande organ när det gäller anställdas pensions-
villkor och beslutar i övergripande och principiella pensionsfrågor gällande 
anställda. 
 
Personalchefen beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen, i individuella 
pensionsfrågor av särskild karaktär. Det kan till exempel gälla särskild 
avtalspension, pensionsförstärkning eller minskad arbetstid för äldre med 
bibehållen tjänstepension. 
 
Personalchefen beslutar i normala pensionsärenden inom ramen för pensions-
avtalet.   
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Pension till anställda  
 
Allmänt 
Kommunens anställda omfattas av pensionsavtalet KAP-KL. Anställda som före 
2006 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning omfattas inte av KAP-KL utan av 
det tidigare pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten. 
 
Särskild avtalspension enligt överenskommelse 
Särskild avtalspension kan betalas ut på heltid eller deltid efter överenskommelse 
mellan arbetsgivare och anställd. Särskild avtalspension är ett arbetsgivarinstru-
ment och ingen rättighet för den anställde. Pensionen ska användas med stor 
restriktivitet. 
 
Särskild avtalspension kan beviljas då det finns särskilda skäl. Andra alternativ ska 
ha utretts dessförinnan. Utbetalningstid, pensionsnivå, påverkan på ordinarie 
ålderspension från arbetsgivaren, regler för inkomstsamordning, med mera, 
överenskommes individuellt. 
 
Pensionsförstärkning vid förtida uttag 
Pensionsförstärkning innebär att ett tilläggsbelopp betalas ut som en förstärkning 
till ålderspensionen före 65 år. Pensionsförstärkning är ett arbetsgivarinstrument 
och ska användas restriktivt.  
 
Pensionsförstärkning kan övervägas då det finns särskilda skäl. Beslut fattas efter 
individuell prövning.  
Den anställde ska ha uppnått 62 års ålder och ha varit anställd i kommunen fort-
löpande i minst 10 år före pensionsavgången. Den anställde ska dessutom avgå 
från sin anställning i kommunen med förtida uttag av tjänstepensionen före 65 år.  
 
Tilläggsbeloppet är 12 procent av den överenskomna månadslönen vid avgångs-
tillfället. Beloppet är detsamma under hela utbetalningstiden, ingen indexering ska 
ske.  
 
Beloppet betalas ut kontant varje månad från avgången till 65 års ålder. Anställ-
ningen upphör i samband med pensionsavgången. Inget ytterligare tjänste-
pensionsintjänande sker därefter.  
 
Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda  
Kommunen kan i särskilda fall erbjuda äldre anställda möjlighet att minska 
arbetstiden utan att tjänstepensionen påverkas. Som särskilda fall avses till exem-
pel personalavveckling, ändrade arbetsuppgifter, behov av generations- eller 
kompetensväxling eller då det finns särskilda skäl av individuell karaktär. 
 
Arbetstidsminskningen beviljas efter individuell prövning med hänsyn tagen till 
förutsättningarna i verksamheten. Med tanke på möjligheten att planera arbetet 
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inom verksamheten, ska den anställdes arbetstid efter minskningen vara minst 50 
procent av heltid. Anställningen omregleras i samband med arbetstidsminsk-
ningen. 
 
Möjligheten innebär att den anställde tillåts minska sin arbetstid. Lön betalas ut 
efter den faktiska arbetstiden, men det fortsatta tjänstepensionsintjänandet behålls 
oförändrat.  
 
Den anställde bör ha uppnått 61 års ålder och ha varit anställd i kommunen fort-
löpande i minst 10 år före arbetstidsminskningen.  
 
Möjligheten gäller till 65 års ålder, men kan efter särskilt beslut förlängas till längst 
67 års ålder. 
 
Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den pensions-
grundande årslön som gällde före arbetstidsminskningen. Denna lön ska förändras 
procentuellt med faktiska löneökningar. 
 
Arbetstidsminskningen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, 
socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna eftersom den 
kontanta lönen blir lägre. Kommunen kompenserar inte för denna påverkan. 
 
Löneväxling till pension 
I syfte att stärka attraktiviteten som arbetsgivare erbjuder kommunen möjlighet 
för samtliga tillsvidareanställda att löneväxla till pension. 
 
Allmänt 
Löneväxlingen sker genom att den anställde varje månad avstår en del av sin 
bruttolön. Det överenskomna beloppet betalas till en tjänstepensionsförsäkring.  
 
Kostnadsneutralitet 
I syfte att uppnå kostnadsneutralitet tillgodoräknas den som löneväxlar ett 
tilläggsbelopp på för närvarande 6 procent. Storleken på tilläggsbeloppet grundar 
sig på bland annat storleken på arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt och avtals-
försäkringarnas avgifter och kan därför komma att ändras.  
 
Tilläggsbeloppet betalas tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet 
till en pensionsförsäkring.  
 
Exempel: För en anställd som har ett överenskommet bruttolöneavdrag på 1 000 
kronor, betalas 1 060 kronor till pensionsförsäkringen. 
 
Syftet att uppnå kostnadsneutralitet innebär också att löneväxlingen inte ska på-
verka den anställdes ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växling ska därför 
även fortsättningsvis vara pensionsgrundande.  
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Bruttolönen före växling ska även ligga till grund för framtida lönerevisioner samt 
för beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, till exempel semesterlönetillägg 
och sjukavdrag. 
 
Eget val 
Lägsta belopp att växla är 400 kronor och högsta är 10 000 kronor per månad, 
dock maximalt 20 procent av bruttolönen per månad.  
 
Den anställde väljer själv om beloppet ska sparas i traditionell försäkring eller 
fondförsäkring och om försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd. Åter-
betalningsskydd innebär att pensionskapitalet betalas till familjen om den anställde 
avlider.  
 
Försäkringsbolag anvisas av arbetsgivaren.  
 
Individuellt avtal 
Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och den an-
ställde. 
 
Påverkan på lagstadgade och kollektivavtalade förmåner 
Löneväxlingen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, social-
försäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna eftersom dessa 
ersättningar baseras på faktiskt utbetald lön respektive sjukpenninggrundande 
inkomst. Löneväxling lämpar sig därför i första hand för den som efter växlingen 
har en lön över 8,07 inkomstbasbelopp. 
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Pension till förtroendevalda 
 
Förtroendevalda på heltid och deltid 
Kommunen har antagit PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning 
för förtroendevalda) att gälla från och med 2006-01-01. Bestämmelserna omfattar 
förtroendevalda på heltid och deltid om minst 40 procent.   
 
Förtroendevalda som har pensionsgrundande uppdrag före 2006-01-01 och som 
kvarstår därefter, omfattas av övergångsbestämmelser till PBF. 
 
Förvärvsinkomst upp till två prisbasbelopp per år undantas från samordning. 
 
I övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt PBFs 
regler. 
 
Övriga förtroendevalda 
Övriga förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för förlorad tjänstepension. 
Nedanstående ersättningsregler gäller från och med 2002-07-01. 
 
Pensionsersättningen är schabloniserad och beräknas på den ersättning för för-
lorad arbetsförtjänst som betalats ut under året. Under perioden 2002-07-01 till 
och med 2008-12-31 har ersättningen varit 3,5 procent. År 2009 höjs pensions-
ersättningen till 4,25 procent och från och med år 2010 till 4,5 procent. Höjningen 
sker i överensstämmelse med höjningen av pensionsavgiften enligt det tjänste-
pensionsavtal som gäller för kommunens anställda.  
 
Pensionsersättningen betalas en gång per år till en tjänstepensionsförsäkring.  
 
Förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet 
Förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att samtidigt 
inneha anställning, har istället för ovanstående schabloniserade ersättning rätt till 
ersättning för faktiskt förlorat pensionsbelopp. Beloppet ska kunna styrkas på ett 
för kommunen godtagbart sätt. 
 
Begäran om ersättning ska göras senast i samband med, eller inom två år efter 
pensioneringen. Ersättningen betalas ut kontant. 
 
Pensionsersättning för pensionsförlust före 2002-07-01 
Förtroendevalda som har förlorat tjänstepension under uppdragstid före       
2002-07-01 har rätt till ersättning för faktiskt förlorat belopp under förutsättning 
att beloppet kan styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. 
 
Begäran om ersättning ska göras senast i samband med, eller inom två år efter 
pensioneringen. Ersättningen betalas ut kontant. 
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Tryggande av kommunens pensionsåtagande 
 
Kommunen tryggar sina pensionsåtaganden på nedanstående sätt.  
 
Avgiftsbestämd ålderspension Tryggas genom försäkring. Premie betalas 

fortlöpande.  
 

Förmånsbestämd ålderspension Tryggas genom försäkring. Premie betalas 
fortlöpande. 
 

Pension till efterlevande Tryggas genom försäkring. Premie betalas 
fortlöpande. 
 

Särskild avtalspension enligt 
överenskommelse 

Tryggas genom beskattningsrätten. Hela 
pensionsbeloppet skuldförs i samband med 
beviljad pension.  
 

Pension intjänad före 1998 
 
 

Tryggas genom beskattningsrätten. 
Pensionsutfästelsen redovisas i sin helhet 
som en avsättning i balansräkningen.  
 

PBF (Pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda)  
 

Tryggas genom beskattningsrätten. Hela 
pensionsbeloppet skuldförs i samband med 
beviljad pension.  
 

Pensionsersättning till 
förtroendevalda som inte 
omfattas av PBF  
 

Tryggas genom försäkring. Premie betalas 
fortlöpande. 

 
 
Medel avsatta för framtida pensioner 
Kommunen har avsatt medel till extern kapitalförvaltning med tanke på framtida 
pensionsutbetalningar. Pensionsutbetalningarna väntas öka kommande år på 
grund av att allt fler anställda går i pension. 
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Pensionsinformation till anställda 
Enligt KAP-KL, ”Riktlinjer för arbetsgivarens informationsansvar” är arbetsgiva-
ren ansvarig för att anställda informeras om pensionsförmåner som tjänas in i an-
ställningen. Kommunen tillhandahåller pensionsinformation enligt nedan. 
 
Information om pensionsval och valblankett 
Anställda som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda ålderspensionen 
för första gången får information och valblankett från valcentralen. 
 
Årlig premieuppgift 
Anställda får varje år skriftlig information från valcentralen med uppgift om 
pensionsgrundande lön, hur stor premie som avsatts till den avgiftsbestämda 
ålderspensionen och mottagande försäkringsbolag. 
 
Årlig pensionsprognos och värdebesked 
Anställda får varje år en skriftlig pensionsprognos med information om intjänade 
pensionsförmåner i anställningen. Pensionsprognosen skickas ut av kommunens 
pensionsleverantör. 
 
Anställda får också varje år värdebesked från det försäkringsbolag som respektive 
anställd valt för sin avgiftsbestämda ålderspension.  
 
Information om löneväxling  
Kommunen tillhandahåller information om möjligheten att löneväxla till pen-
sionsförsäkring och generella konsekvenser av löneväxlingen.  
 
Informationsträffar 
Kommunen erbjuder vartannat år muntlig och gruppvis pensionsinformation 
riktad till samtliga anställda. Syftet är att informera om tjänstepensionsavtalet 
KAP-KL och det individuella valet, samt öka medvetenheten om individens an-
svar för sin framtida pension.  
 
Övrigt 
Anställda och förtroendevalda kan vända sig till kommunens pensionshandläggare 
med pensionsfrågor. Allmän pensionsinformation finns på kommunens intranät.  
 

Ansökan om pension 
Anställda ska lämna skriftlig ansökan om pension till närmaste chef senast tre 
månader före planerad pensionering. Vid avgång från tjänsten ska dessutom 
skriftlig avgångsanmälan lämnas. 
 
För begäran om utbetalning av den avgiftsbestämda ålderspensionen ska den an-
ställde vända sig direkt till det försäkringsbolag som valts för pensionsavgiften.  
 
För begäran om utbetalning av allmän pension ska den anställde vända sig direkt 
till Försäkringskassan. 
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