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KSAU § 213   KLK.2022.255     
 

Information om elevhälsan  
 

 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Elevhälsochefen informerar om elevhälsans verksamhet, uppdrag och 

arbetssätt. Dialog förs mellan elevhälsochefen och arbetsutskottet om 

verksamheten. 

 

____________ 
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KSAU § 214   KLK.2021.95  812  
 

Motion från Moderaterna - Framtidens sim- och 
motionsanläggning  
 

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

motionen ska anses bifallen med hänvisning till den genomförda 

utredningen. 

 

 

Sammanfattning 

Moderaterna genom Christian Larsson (M) har lämnat följande motion. 

 

"Framtidens sim- och motionsanläggning 

Vår nuvarande simhall har varit med oss länge och vi vill med denna 

motion ta steget mot en ny. Vi vill se en ny anläggning vid Forum som 

berikar området med en större sim- och motionsanläggning. En  

anläggning som lär människor att simma, en anläggning som bjuder in 

till motionssim, samtidigt en anläggning som inbjuder till rekreation. 

 

I detta projekt vill vi även att nuvarande fastighet som inrymmer 

dagens simhall är med i utredningen. 

 

Moderaterna vill därför följande: 

Att det utreds placering, utformning och behovet av en ny anläggning 

eller renovera den befintliga sim- och motionsanläggning på området 

vid forum och presenterar ett förslag med beräknad kostnad." 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-04-21 remitterat motionen 

till fastighetschefen för yttrande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-06-15 § 164. 

Arbetsutskottet uppdrar åt fastighetschefen att utreda en simanläggning 

som är sammankopplad med Forum, för att skapa en aktivitets- och 

mötesplats.  

 

Fastighetschefen har 2022-09-07 överlämnat tjänsteskrivelse samt 

handlingar från de besiktnings- och undersökningsåtgärder som 
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genomförts. Fastighetschefen sammanfattar undersökningarna och sina 

slutsatser enligt följande: 

 
"Status simhallen idag: En simhall kan förväntas ha en livslängd på 

mellan 30-50 år, vilket innebär att simhallen i Örkelljunga har uppnått 

sin. För att få svar på skicket av konstruktionen av simhallen har en 

besiktning genomförts i juli 2022, när bassängen tömdes. Besiktning 

och uppföljning av betongkonstruktion, tak och väggar bedöms 

byggnaden vara i gott skick och välunderhållen." 

 

Fastighetsenhetens utredningsarbete har resulterat i följande scenarier: 

 

"Scenario A: 

Renovering, ombyggnad inklusive en tillbyggnad bakom befintlig 

simhall på 600 kvm. Omfattning två bassänger med möjlighet till såväl 

motionssim, rehabgympa, vattengympa samt lek och en mindre 

plaskpool, se Bilaga 1. 

 

Scenario B: 

Ny simhall med en bruksarea på ca 2 000 kvm. Simhallen innehåller 

två bassänger för möjlighet till såväl motionssim, rehabgympa, 

vattengympa samt lek. Även tillgång till en större plaskpool/familjebad 

kommer att erbjudas. Möjlig placering bakom simhallen eller 

sammanlänkad med forum. 

 

Scenario B inklusive bowlinghall: 

Likt scenario B men med en bowlinghall över del av simhallen och 

placerad vänster om Forum mot förskola Trollbacken. Omfattning se 

Bilaga 1." 

 

Förslag på sammanträdet 

Christian Larsson (M) yrkar att arbetsutskottets beslutsförslag ska vara 

att motionen ska anses bifallen med hänvisning till den genomförda 

utredningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet 

från Christian Larsson (M). 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-06-15 - KSAU § 164 

Motion från Moderaterna - Framtidens sim- och motionsanläggning.pdf 

Tjänsteskrivelse om motion om sim- och motionsanläggning.pdf 

Bilaga 1 Utredning Framtidens sim- och motionsanläggning.pdf 
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Utlåtande uppföljningsbesiktning betongkonstruktion simhallen.pdf 

Örkelljunga badhus statusbesiktning 2022-07-07.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-10-05
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KSAU § 215   KLK.2022.267     
 

Rivningen av Engen  
 

 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att komplettera beslutet 

från 2022-09-14 § 207 med att godkänna att markvärdeshöjande 

åtgärder får genomföras. 

 

 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-14 informerar 

fastighetschefen om att det påträffats asfalt under betongen i samband 

med den pågående rivningen av fastigheten Engen i centrala 

Örkelljunga. Asfalten har påträffats i vissa delar av området. Detta får 

ekonomiska konsekvenser, såtillvida att det är en förändring jämfört 

med de åtgärder som ursprungligen beställts. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-09-14 § 207 att lämna 

godkännande till att fastighetschefen får använda upp till två miljoner 

mer än vad som tidigare budgeterats för rivningen av Engen, utifrån 

den akuta situation som uppkommit. Arbetsutskott beslutar vidare att 

ärendet ska tas upp till fortsatt behandling vid kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2022-09-21. Fastighetschefen ges i uppdrag att till detta 

sammanträde redovisa händelserna efter 2022-09-14, samt lämna en 

specificering av ÄTOR (förändringarna utanför det som ursprungligen 

avtalats). Kommundirektören ges i uppdrag att sammanställa och 

redogöra för de ekonomiska konsekvenserna för Örkelljunga kommun.  

 

Redovisning på sammanträdet 

Fastighetschefen berättar om händelseutvecklingen sedan 2022-09-14, 

och visar en övergripande redovisning av ÄTOR. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kompletterar beslutet från 2022-09-14 

§ 207 med ett godkännande av att markvärdeshöjande åtgärder får 

genomföras. Ärendet återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott 

när uppdraget till kommundirektören är utfört. 

 

____________ 
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Expedieras till: 

Fastighetschefen (för kännedom) 

Kommundirektör (för kännedom) 

Ekonomichef (för kännedom)
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KSAU § 216   KLK.2022.252     
 

Information från Länsstyrelsen i Skåne om 
kommunandelar 2023 för ensamkommande barn samt 
om möjlighet att omfördela andelar  
 

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Skåne har 2022-08-24 överlämnat kommunandelar 

2023 för anvisningar av ensamkommande barn. Örkelljunga kommuns 

andel är 1,0 promille 2022 och 1,6 promille 2022. Länsstyrelsen 

informerar även om att kommuner kan omfördela andelar mellan sig. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen 2022-10-05. Vid kommunstyrelsens sammanträde 

ska flyktingsamordnaren lämna en kort redovisning. 

 

Beslutsunderlag 

Information från Länsstyrelsen i Skåne om kommunandelar 2023 för 

ensamkommande barn samt om möjlighet att omfördela andelar  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-10-05 

Flyktingsamordnaren (för kännedom)
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KSAU § 217   KLK.2022.228  133  
 

Länsstyrelsen Skåne - Information om kommuntals- 
och andelstalsprocesserna inför 2023 - mottagandet av 
nyanlända invandrare  
 

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Skåne har 2022-08-25 överlämnat information och 

utkast om kommuntal för anvisade nyanlända enligt bosättningslagen. 

Kommunal 2022 för Örkelljunga är sju (7). Utkast till kommuntal 2023 

är sju (7). Länsstyrelsen informerar även om att kommuner kan träffa 

överenskommelser mellan sig om omfördelningar. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen 2022-10-05. Vid kommunstyrelsens sammanträde 

ska flyktingsamordnaren lämna en kort redovisning. 

 

Beslutsunderlag 

Information Lst Skåne underlag utkast kommuntal 2023.pdf 

Migrationsverkets förslag på antal nyanlända som ska omfattas av 

anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2023.pdf 

Migrationsverkets förslag på antal nyanlända som ska omfattas av 

anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2023 bilaga 

1.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-10-05 

Flyktingsamordnaren (för kännedom)
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KSAU § 218   KLK.2022.157  869  
 

Kul i dalen 2022  
 

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att bevilja 180 000 kronor i stöd 

till Örkelljunga IF för Kul i dagen 2023. Kostnaden ska behandlas i 

budgetberedningen. 

 

 

Sammanfattning 

2022-04-29 lämnar Örkelljunga IF en ansökan om utökat finansiellt 

stöd från kommunen för deras engagemang i Kultur i Dalen. Som motiv 

till ansökan anges att kostnader för gage till artister har skjutit i höjden 

och att det inte går att finansiera utan utökat kommunalt stöd. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-05-11 § 137 att bjuda in 

Örkelljunga IF till kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti, för att 

rapportera om 2022 års Kul i dalen och för att föra dialog om 

verksamheten framöver. Efter överenskommelse med föreningen har 

mötet skjutits fram till i september. 

 

Presentation på sammanträdet 

Företrädare för Örkelljunga IF berättar om hur arrangemangen 

genomförs och vilka utmaningar som finns i att genomföra Kul i dalen. 

Det finns svårigheter att få in tillräckligt med intäkter. Mot denna 

bakgrund önskar föreningen att kommunens anslag ökar från dagens 

130 000 kronor till 180 000 kronor för 2023. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar det framförda önskemålet.  

 

Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen att bevilja stöd med 180 000 

kronor för 2023, samt att kostnaden ska behandlas i budgetberedningen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-11 - KSAU § 137 

Förfrågan från Örkelljunga IF om utökat stöd för Kul i Dalen.pdf 

Underlag från Örkelljunga IF om kul i dalen 2022 och 2019  

____________ 
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Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-10-05 

Ekonomichef (för kännedom om beslutsförslaget) 

Örkelljunga IF (för kännedom om beslutsförslaget)
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KSAU § 219   KLK.2022.272     
 

Kommunstyrelsens reglemente  
 

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderat 

reglemente för kommunstyrelsen, enligt förslaget från 

kommunledningsförvaltningen per 2022-09-15, att gälla från och 

med 2023-01-01. Det nya reglementet ersätter tidigare reglemente 

för kommunstyrelsen. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderat 

reglemente för kommunstyrelsen. Det nya reglementet är tänkt att gälla 

från 2023-01-01, och ersätta tidigare reglemente. 

 

Reglementets viktigaste funktioner är dels att bestämma vilket 

arbetssätt som styrelsen ska ha och dels att på ett tydligt sätt fördela 

ansvaret av kommunens uppgifter. Med anledning av att det nuvarande 

reglementet hänvisar till ett flertal upphävda eller ändrade lagar samt 

inte stämmer överens med delegationsordningen, behöver 

kommunstyrelsen reglementet uppdateras. Det har även gjorts en 

genomgång av SKR:s underlag för reglementen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om kommunstyrelsens reglemente.pdf 

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen - 

kommunledningsförvaltningens underlag inför KSAU 2022-09-21.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-10-05
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KSAU § 220   KLK.2021.372  00  
 

Motion Rödgröna-gruppen "Ett blomstrande 
Örkelljunga"  
 

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att 

bifalla motionen, och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

genomföra motionens att-satser. I uppdraget ingår att samråda 

med naturvårdsgruppen och miljöstrateg. 

 

 

Sammanfattning 

Veronika Kronnäs (MP), Thomas Bjertner (S), Tyrone Stebner (S), 

Gunilla Edman (S) och Birgit Svensson (MP) har lämnat in följande 

motion. 

 

"En motion för Ett blomstrande Örkelljunga 

Många av oss minns fortfarande ett blommande landskap - då det 

fortfarande var möjligt att plocka sju sorters blommor till midsommar. 

Idag är det småskaliga jordbruket i stort borta och våra marker tenderar 

att växa igen. Effekten av detta blir att livsmiljöer för flora och fauna 

försvinner. Man pratar om artdöd där i synnerhet växter och insekter 

drabbas hårt, men också fåglar och däggdjur. För oss människor 

handlar det om mat på bordet, där vi är beroende av insekternas 

pollinering. 

 

I framtiden måste vi ta oss an detta problem och inte minst kan 

kommunerna förändra skötseln av sina marker för att föregå med gott 

exempel. Vissa grönytor kan omvandlas till så kallade gräsmatteängar 

eller blomsteråkrar och Växjö kommun ger i sin rapport "Blomrika 

gräsmarker i Växjö" många exempel hur en omställning kan ske utifrån 

fördjupad kunskap och erfarenheter. Här redovisas även jämförelser 

från några olika kommuner mellan kostnad för konventionell skötsel 

och skötsel med slåtter och hur man med enkla knep kan få oklippta 

grönytor att se välvårdade ut. Växjö kommun har även ett Biparadis 

som en gång inspirerade till Biparadiset i Örkelljunga. 

 

Mot denna bakgrund yrkar Miljöpartiet och Socialdemokraterna: 

• att ge i uppdrag åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att 

identifiera lämpliga grönytor för omvandling till blomrika 
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marker och att planera för en omställning där en stor del av 

kommunens grönytor på sikt omfattas. 

• att ge i uppdrag åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att hitta 

lämpliga metoder för markberedning och etablering av 

blommande inhemska växtarter som gynnar insektsfaunan, samt 

skötselmetoder för slåtter och uppsamling. 

• att planeringen för omställning till blomrika marker även 

inkluderar att skapa gynnsamma miljöer för pollinerande 

insekters behov av boplatser, till exempel död ved, öppen 

sandig jord och bryn av buskar och träd. 

• att Samhällsbyggnadsförvaltningen inför växtsäsongen 2022 får 

i uppdrag att påbörja omställningen till blomrika marker utifrån 

punkterna ovan." 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 2021-12-13 § 114 att motionen översänds 

till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar ärendet 2022-04-14 § 37. 

Samhällsbyggnadsnämndens ställningstagande är att motionen ska 

bifallas, och att ge förvaltningen uppdrag enligt motionens att-satser. 

Förvaltningen ska även i uppdraget samråda med naturvårdsgruppen 

och miljöstrateg. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Arne Silfvergren (S) yrkar att arbetsutskottet ska lämna beslutsförslag 

om att bifalla motionen, i överensstämmelse med samhällsbyggnads-

nämndens ställningstagande. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet 

från Arne Silfvergren (S). 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-14 - SBN § 37 

Protokoll 2021-12-13 - KF §114 

Motion Rödgröna gruppen - Ett blomstrande Örkelljunga.pdf 

Tjänsteskrivelse - Motion Ett blomstrande Örkelljunga  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-10-05
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KSAU § 221   KLK.2022.268     
 

Sammanträdesdatum 2023, inklusive tider för möten 
om budget samt års- och delårsredovisning  
 

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

fastställa sammanträdesdatumen för 2023, inklusive tider för 

möten om budget samt års- och delårsredovisningar. 

 

 

Sammanfattning 

Det finns förslag till sammanträdesdatum för kommunstyrelsens 

arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023. Därtill 

finns förslag till tider för möten om budget samt års- och 

delårsredovisningar. 

 

Förkortningar 

KS = Kommunstyrelsen 

KSAU = Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KF = Kommunfullmäktige 

 

 

Januari 

KS: onsdag 11/1 

KSAU: onsdag 18/1 

KF: måndag 30/1 

 

Februari 

KS: onsdag 1/2 

KSAU: onsdagar 8/2 och 15/2, men 15/2 utgår om ärendemängden 

medger detta 

KF: måndag 27/2 

 

Mars 

KS: onsdag 1/3 

KSAU: onsdagar 8/3 och 15/3, men 15/3 utgår om ärendemängden 

medger detta 

KF: måndag 27/3 

Bokslutsdag: onsdag 29/3 
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April 

KS: onsdag 5/4 (inklusive behandling av årsredovisning) 

Budgetupptakt: torsdag 6/4 eller tisdag 11/4 

KSAU: onsdagar 12/4 och 19/4, men 19/4 utgår om ärendemängden 

medger detta 

KF: måndag 24/4 (inklusive beslut om årsredovisning) 

 

Maj 

KS: onsdag 3/5 

KSAU: onsdagar 10/5 och 17/5, men 17/5 utgår om ärendemängden 

medger detta 

KF: måndag 29/5 

 

Juni 

KS: onsdag 7/6 

Möte om budgetförutsättningar: torsdag 8/6 och fredag 9/6 

KSAU: onsdag 14/6 

KF: måndag 26/6 

 

Juli 

- 

 

Augusti 

KS: onsdag 9/8 

KSAU: onsdag 16/8 

KF: måndag 28/8 

Genomgång av budgetförutsättningar med kommunal- och 

oppositionsråd: torsdag 31/8 

 

September 

KS: onsdag 6/9 

KSAU: onsdagarna 13/9 och 20/9, men 20/9 utgår om ärendemängden 

medger detta 

KF: måndag 25/9 

Delårsdag: onsdag 27/9 

Budgetdialog: torsdag 28/9 och fredag 29/9 

 

Oktober 

KS: onsdag 4/10 (inklusive behandling av delårsrapport) 

KSAU: onsdagarna 11/10 och 18/10, men 18/10 utgår om 

ärendemängden tillåter detta 

KS: onsdag 25/10 (inklusive behandling om budget 2024 med 

flerårsplan, vilket måste ske innan oktober månads utgång) 

KF: måndag 30/10 (inklusive beslut om delårsrapport) 
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November 

KSAU: onsdagarna 8/11 och 15/11, men 15/11 utgår om 

ärendemängden medger detta 

KF: måndag 27/11 (inklusive beslut om budget 2024 med flerårsplan) 

KS: onsdag 29/11 

 

December 

KSAU: onsdag 13/12 

KF: måndag 18/12 

 

Tider för sammanträden 

Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har 

sammanträde med start 09.00. Möjlighet till gruppmöte från 08.30. 

 

Kommunfullmäktige sammanträder på kvällstid. 

 

Tiderna för budget- och bokslutsrelaterade möten bestäms inte i denna 

tidplan. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-10-05
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KSAU § 222   KLK.2020.367  212  
 

Översiktsplan för Örkelljunga kommun  
 

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna att det upprättade 

förslaget till ny översiktsplan går ut på samråd. 

 

 

Sammanfattning 

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 

kommunens yta. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den 

långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge 

vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas 

och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan har en vägledande roll 

(3 kap 1-2 § PBL 2010:900). 

 

Kommunstyrelsen beslutar 2020-11-04 § 157 att uppdra åt 

samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta ny översiktsplan. Arbetet 

involverar många personer, internt och externt i kommunen. Bland 

annat har det i projektet genomförts digital medborgardialog, 

fototävling, dialog med skolor och förskolor, dialog med olika 

referenspersoner och ämnesexperter, arbete med planförslaget i flera 

nivåer, med kartor, texter, bilder och tekniska lösningar och förankring 

med styrgrupp och politisk referensgrupp. Ett planförslag finns klart att 

skickas på samråd.  

 

Samrådsförslaget utgår från en utvecklingsinriktning där förtätning, att 

växa inåt i kommunkärnan och de utpekade bykärnorna ger 

förutsättningar för god service och underlag för kollektivtrafik, vilket i 

sin tur stärker de tre hållbarhetsaspekterna, social, ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet. Vidare pekas utbyggnadsområden för 

verksamheter ut i anslutning till kommunens strategiska noder. Stora 

sammanhängande områden för natur och friluftsliv värnas och gröna 

samband och gröna kopplingar skapas. Stärkt kollektivtrafik och 

satsningar på utvecklad tillgänglighet för cyklister längs med 

kommunens ryggrad ger förutsättningar för hållbart resande. 

Sammantaget innebär den föreslagna markanvändningen ett effektivt 

och långsiktigt hållbart markutnyttjande. 
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Efter samrådet kommer planförslaget att kompletteras och omarbetas 

till en granskningshandling utifrån inkomna synpunkter och yttranden, 

som också sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse. Enligt 

projektets preliminära tidplan förväntas granskning ske andra kvartalet 

2023. Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett 

särskilt utlåtande. Antagandehandlingarna förväntas vara färdiga för 

beslut hösten 2023. Kommunfullmäktige beslutar om antagande. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ÖP beslut om samråd  

 
Översiktsplanen är helt digital och presenteras i en kartberättelse som 

nås via länken: https://www.orkelljunga.se/OP2040 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-10-05

https://www.orkelljunga.se/OP2040
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KSAU § 223   KLK.2022.12  0  
 

Information från kommundirektören  
 

 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kommundirektören berättar om att det pågår översyn av kostnader. 

 

____________ 
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KSAU § 224   KLK.2022.269     
 

Information om kommunens fordonsflotta  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om att det har genomförts inventering 

av fordon, drivmedelskort och försäkringar i kommunens verksamheter. 

Ett policydokument tas fram. Kommunledningsförvaltningen kommer 

att MBL-förhandla policydokumentet. Ärendet är planerat att tas upp 

för behandling på kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober. 

 

____________ 
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KSAU § 225   KLK.2022.264     
 

Återrapportering av Örkelljungadagarna 2022  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Örkelljunga Näringsliv har överlämnat en skriftlig återrapportering av 

Örkelljungadagarna. Återrapporteringen består av en beskrivning av 

arrangemanget och en ekonomisk redovisning. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanfattning av Örkelljungadagarna 2022.pdf 

Ekonomisk redovisning av Örkelljungadagarna 2022.pdf  

____________ 
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KSAU § 226   KFN.2022.12  805  
 

Riksettanrallyt 2022  
 

 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga 

återrapporteringen från Motorklubben SMK till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-02 § 18 att godkänna 

Motorklubben SMK:s ansökan om medel om 109 000 kronor i 

ekonomiskt stöd för arrangemang av Riskettanrallyt 2022, samt att 

uppdra åt kultur- och fritidschefen att teckna avtal med föreningen. 

 

Motorklubben SMK har inkommit med redovisning av arrangemanget. 

Återrapporteringen består av en beskrivning av arrangemanget och en 

ekonomisk redovisning. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av Riksettan Rallyt 26 maj 2022.pdf 

Ekonomisk redovisning för Riksettanrallyt 2022.pdf  

____________ 
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KSAU § 227   UBF.2022.59  007  
 

Revisionens granskning av kommunal vuxenutbildning  
 

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås överlämna revisionsrapporten och 

utbildningsnämndens svar till kommunfullmäktige för 

information. 

 

 

Sammanfattning 

Revisorerna har genom KPMG genomfört granskning av 

utbildningsnämndens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet inom 

kommunal vuxenutbildning. Revisorerna har framfört synpunkter på 

arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Revisorerna har begärt yttrande från utbildningsnämnden senast 2022-

09-30. Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2022-09-08 § 54. 

Nämnden har översänt utbildningschefens skrivelse som svar till 

revisionen. 

 

Beslutsunderlag 

Granskning av kommunal vuxenutbildning - sign 

Missiv - Granskning av kommunal vuxenutbildning 

Protokoll 2022-09-08 - UN § 54 

Tjänsteskrivelse - svar till revisionen Kommunal vuxenutbildning  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-10-05
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KSAU § 228   UBF.2022.60  007  
 

Revisionens granskning av frånvaro inom gymnasiet  
 

 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen föreslås överlämna revisionsrapporten och 

utbildningsnämndens svar till kommunfullmäktige för 

information. 

 

 

Sammanfattning 

Revisorerna har genom KPMG genomfört en översiktlig redovisning av 

kommunens uppföljning av gymnasieelevers frånvaro. Revisorerna har 

framfört synpunkter på nämndens styrning och uppföljning av det 

kommunala aktivitetsansvaret. 

 

Revisorerna har begärt yttrande från utbildningsnämnden senast 2022-

09-30. Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2022-09-08 § 55. 

Nämnden har översänt utbildningschefens skrivelse som svar till 

revisionen. 

 

Beslutsunderlag 

Granskning Frånvaro gymnasiet 

Missiv - Förstudie frånvaro inom gymnasiet 

Protokoll 2022-09-08 - UN § 55 

Tjänsteskrivelse - svar till revisionen närvaro gymnasiet  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-10-05 
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