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KS § 67 KLK.2021.8

Ekonomisk uppföljning 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kultur- och fritidsnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden att redovisa åtgärder för en budget
i balans för 2021. Åtgärder där man t e x sänker föreningsbidragen
kan inte anses vara förenligt med kommunfullmäktiges uppdrag.

Kommunstyrelsen beslutar i övrigt att godkänna Ekonomisk
uppföljning per mars 2021 för kommunstyrelsens verksamhet,
Örkelljunga kommun samt redovisning om VA enligt rapport från
NSVA.

Bakgrund
Föreligger Serkons ekonomiska uppföljningar per 2021-03-31 enligt
följande:

· Kommunstyrelsens verksamhet

· Örkelljunga kommun

· NSVA ekonomiska rapport om VA-verksamheten

Kommunstyrelsens behandling
Information från Serkon lämnas av Linus Åstradsson, Richard Johnsson
och Mikael Nordström. Vid sammanträdet deltager t f
samhällsbyggnadschef Göran Sandberg, kultur- och fritidschef,
Caroline Arvill, socialchef Johan Lindberg, ekonomichef Anna
Lindström och utbildningschef Kristian Lindgren.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 121
Ekonomisk uppföljning Örkelljunga kommun 2021-03.pdf
Ekonomisk uppföljning 2021-03 KS.pdf
Bilaga 1 Ekonomisk rapport Örkelljunga 2103.pdf
___________

Expedieras till:
Ledningsgruppen
Nämnderna
Serkon
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KS § 68 KLK.2021.5 0

Information från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om planerad
upphandlingsorganisation med kommunjurist Jesper Bokefors och
överförmyndarehandläggare Michael Werner. Ekonomiarbete pågår
inför kommande Delårsrapport.
___________
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KS § 69 UBF.2021.30 610

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet år
2021

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att Utbildningsnämndens ram för
2021 utökas med 1.011.174 kronor motsvarande det generella
statsbidraget: Tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021 ”Skolmiljarden”.

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt utbildningsnämnden att
senast 2021-09-15 återrapportera hur anslaget har använts och
lämna en redovisning avseende bl a lägesbild och effekter av
distansundervisningen.

Beskrivning av ärendet
Utifrån Skolverkets regleringsbrev 2021, punkt 7 under övriga villkor i
anslagspost 1:5:3 har Skolverket fått i uppdrag att betala ut högst 1 000
000 000 kronor till landets kommuner. Syftet är att bidra till goda
förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den
utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i
kommunen.

Medel ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i
kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet.

Medlen har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i
åldern 6-19 år. Örkelljunga kommun har tilldelats 1.011.174 kronor.

Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) ska bidraget redovisas
som generellt statsbidrag. Det innebär att bidraget i resultaträkningen
hamnar på raden för skatteintäkter och generella bidrag och kostnaden
hamnar under verksamhetens nettokostnader. För att undvika
underskott i driftredovisningen behöver Utbildningsnämndens ram ökas
med motsvarande bidrag.
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Ekonomichef Anna Lindströms förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Att Utbildningsnämndens ram för 2021 utökas med 1.011.174 kronor
motsvarande det generella statsbidraget: Tillfällig förstärkning av
statligt stöd till skolväsendet 2021 ”Skolmiljarden”.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 124
Tjänsteskrivelse Skolmiljarden 2021.docx
Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet
2021.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 70 KFN.2021.48 800

Tilläggsbudget 1 - informatör 25 % till kultur- och
fritidsnämnden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kultur- och fritidsnämndens
ansökan om 122.400 kronor, till en tillsvidare informatörstjänst,
motsvarande 25 %. Kostnaden täcks ur TB 1 för år 2021.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att anta en vision där betydelse av
naturupplevelser och livskvalité lyfts fram. Kommunen kommer också
påbörja arbetet med en översiktsplan. Kultur- och fritidsförvaltningen
ser att den bibliotekarietjänst som hittills nyttjats, inte minst i arbete
med information om pandemi, i förlängningen inte räcker till att täcka
de behov som uppstått och önskar därför stärka upp funktionen på
kultur- och fritidsförvaltningen för att arbeta, dels med informations-
flöde ut i samhället, täcka behov av turistinformation, dels specifikt
vara behjälplig med Översiktsplanen, ÖP.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ansöka om medel ur TB 1
motsvarande 25 % tillsvidare informatörstjänst.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 95
Protokoll 2021-03-08 - KFN §18
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson,
Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 71 KFN.2021.46

Tilläggsbudget 1 - omfördelning av skolbiblioteksmedel

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela skolbiblioteksmedel från
utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden med 462 527
kronor. Ärendet hanteras i tilläggsbudget 1 för år 2021.

Bakgrund
Personalansvar och utbetalning av lön för skolbibliotekarier utförs av
kultur- och fritidsförvaltningen sedan 2020. Resterande 462 527 kronor
ligger kvar i utbildningsförvaltningens budget och fattas därmed i
kultur- och fritidsförvaltningens budget. Tjänsterna har renodlats,
från att budgeteras från båda förvaltningarnas budget och olika
verksamheter till att hanteras på ett likartat sätt.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ansöka om omfördelning av
skolbiblioteksmedel från utbildningsnämnden till kultur- och
fritidsnämnden med 462 527 kronor.

Utbildningsnämnden kommer att hantera ärendet. Nämndens utskott
tillstyrker omfördelningen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 96
Protokoll 2021-03-08 - KFN §17
TB1 2021 personal skolbibliotek.pdf
Protokoll 2021-03-18 - UNAU § 16
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Kultur- och fritidsnämnden

9(67)



Sammanträdesprotokoll 2021-05-05
Kommunstyrelsen

KS § 72 KLK.2021.133 001

Överflyttning av tjänst som mark- och
exploateringsingenjör från samhällsbyggnadsnämnden
till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar flytta över tjänsten mark- och
exploateringsingenjör från samhällsbyggnadsförvaltningen till
kommunledningsförvaltningen, tillsammans med ramanslag
motsvarande lönekostnaden på 749 500 kr/år. Överflyttningen sker
från den 1 juni 2021. Lönekostnaden för perioden den 1 juni - den
31 december motsvarar 437 208 kr och hanteras i tilläggsbudget 1
för 2021.

Bakgrund
Kommunens mark är organisatoriskt underställd kommunstyrelsen. Att
ha mark- och exploateringsingenjören underställd kommunstyrelsen
underlättar såväl arbetet för Mark- och exploateringsingenjören som
beslutsgången.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt kommunchef
Stefan Christensson att genomföra tillhörande medbestämmande-
förhandlingar för en organisationsförändring som innebär att tjänsten
som mark- och exploateringsingenjör överflyttas från
samhällsbyggnadsnämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen till
kommunstyrelsen, kommunchefens stab. Tillhörande anslag för
tjänsten överförs från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

Kommunchefen Stefan Christenssons förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar flytta över mark- och exploaterings-
ingenjör Mikael Strömbäck från samhällsbyggnadsförvaltningen till
kommunledningsförvaltningen, tillsammans med ramanslag
motsvarande lönekostnaden på 749 500 kr/år. Överflyttningen sker från
den 1 juni 2021. Lönekostnaden för perioden den 1 juni - den 31
december motsvarar 437 208 kr och hanteras i tilläggsbudget 1 för
2021.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 128
Protokoll 2021-03-17 - KSAU § 91
Överflyttning personalresurs.pdf
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Mikael Strömbäck
Löneenheten
Serkon
Anna Lindström
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KS § 73 KLK.2021.159 033

Överföring av rambudget för feriepraktik

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget från
Kommunstyrelsen (-257 000 kr) till Socialnämnden (+257 000 kr)
för feriepraktik.

Beskrivning av ärendet
Personalansvar och löneutbetalning för feriepraktik hanteras
av Socialnämnden. Budget om 257 000 kr ligger kvar inom
kommunstyrelsens ramar medan kostnader hanteras inom
Socialnämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 127
Tjänsteskrivelse avseende överföring av budget för feriepraktik
.pdf
Tjänsteskrivelse
___________

Expedieras till:
Socialnämnden
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
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KS § 74 KFN.2021.45 809

Tilläggsbudget 1 - skötsel av isbanor

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens anhållan om
67 000 kronor ur TB 1 för skötsel av isar. Inom kommunen finns
anslag och resurser att utföra aktuell åtgärd.

Kommunstyrelsen beslutar efterfråga samhällsbyggnads-
nämndens yttrande till uppkommen situation.

Bakgrund
När isen lade sig för första gången på många år aktiverade en frivillig
grupp i kommunen skötsel av dessa. Snart uppstod behov av maskiner
m m. Kultur-och fritidsnämnden gav förvaltningschef i uppdrag att
köpa in de tjänster som behövdes för att stödja frivilliga insatser. Det
beslutades att två isar var prioriterade, landisbanan och isrinken i
Skånes Fagerhult.

Kultur-och fritidsnämnden beslutar att ansöka om 67 000 kronor ur TB
1 för skötsel av isar.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkande
Ordförande Christian Larsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
om avslag på kultur- och fritidsnämndens anhållan om 67 000 kronor
ur TB 1 för skötsel av isar. Inom kommunen finns anslag och resurser
att utföra aktuell åtgärd.

Kommunstyrelsen beslutar efterfråga samhällsbyggnadsnämndens
yttrande till uppkommen situation.

Kommunstyrelsen bifaller Christian Larssons yrkande.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 97
Protokoll 2021-03-08 - KFN §19
___________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ksau 2021-08-18
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KS § 75 KLK.2021.162 041

Tilläggsbudget 1 för fastighetsförvaltningen
investeringar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godta förslag om tidigareläggning
och framflyttning av investeringar enligt fastighetschef Mathias
Svenssons förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunhuset har två och Kungsskolan ett projekt som kommer
genomföras under 2021, där fastighetschefen vill ta med sig de
kvarvarande budgeterade utrednings/projekterings medlen från 2020.
Beringskolan byte ventilation från 2020 har vi kostnader för
relationshandlingar och injusteringskostnader som kommer under 2021.
Tallgården ommålning mattbyte har flyttats fram med anledning av
pandemin.

Tidigareläggning av brandlarmsbyte UC (2022) för att minska årliga
servicekostnader.

Fastighetschefens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godta förslag om tidigareläggning och
framflyttning av investeringar.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 132
Tjänsteskrivelse TB1 Kommunfastigheter 2021.pdf
TB1 2021 Fastighet förslag till ombudgetering 2021.pdf
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
Mathias Svensson

15(67)



Sammanträdesprotokoll 2021-05-05
Kommunstyrelsen

KS § 76 KLK.2021.168 041

Tilläggsbudget 1 avseende verksamhetsåret 2021

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunchef Stefan
Christenssons reviderade förslag (2021-05-05) till sammanställning
till Tilläggsbudget 1 för 2021.

Bakgrund
Föreligger kommunchef Stefan Christenssons reviderade
sammanställning till Tilläggsbudget för 2021. I förslaget ingår
inte samhällsbyggnadsnämndens investeringsuppföljning 2020
samt förslag till ombudgetering som kommer att behandlas vid
arbetsutskottets sammanträde 2021-05-12.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 133
Tjänsteskrivelse TB1 för 2021.pdf
TB 1 - 2021 - reviderad KS-version.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 77 KLK.2021.125 402

Behörighet att teckna Örkelljunga kommuns firma

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens
ordförande Christian Larsson, kommunchef Stefan Christensson,
kansli-/ HR-chef Carita Gustafsson, samt ekonomichef Anna
Lindström att två i förening teckna Örkelljunga kommuns firma.

Kommunstyrelsens tidigare beslut KS § 34 KLK.2020.50 002
upphör därmed att gälla.

Beskrivning av ärendet
Fram t.o.m. den 15 februari var kommunchefen både kommunchef
och ekonomichef. Fr.o.m. den 16 februari är Anna Lindström
ekonomichef, samtidigt som befattningen som redovisningschef har
avvecklats.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 98
Scannade handlingar firmabehörighet.pdf
___________

Expedieras till:
Christian Larsson
Stefan Christensson
Carita Gustafsson
Anna Lindström
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KS § 78 KLK.2021.174 042

Sammanställning av redovisning av mål utifrån Vision
2040

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga förvaltningarnas redovisning
av Kommunens mål utifrån Vision 2040 till handlingarna.

Bakgrund
Föreligger en sammanställning av förvaltningarnas redovisning av
Kommunens mål utifrån Vision 2040.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 122
Sammanställd redovisning av mål utifrån Vision 2040.pdf
___________

Expedieras till:
Ledningsgruppen
Nämnderna
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KS § 79 KLK.2021.161 046

Stiftelser förvaltade av Örkelljunga kommun 2020-
Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse
för 2020 avseende stiftelser förvaltade av Örkelljunga kommun.

Bakgrund
Föreligger av kommunchef StefanChristensson upprättad
Verksamhetsberättelse för 2020 avseende stiftelser förvaltade
av Örkelljunga kommun

Stiftelser som kommer att finnas kvar
Ambitionen är att kommunen ska fortsätta att förvalta Joel Edmans
Minnesfond och Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och
ungdom.

Såväl Joel Edmans Minnesfond som Örkelljunga kommuns sociala
stiftelse för barn och ungdom har till övervägande del kapitalet placerat
i aktiefonder.

För båda stiftelserna/fonderna gäller att det endast är avkastningen som
får delas ut.

Granskning
Granskningen har utförts av kommunens utsedda revisor Bengt
Hammarstedt enligt bl a följande.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal
verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och prövning.

Min bedömning är att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och
att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen.

Min bedömning är att förvaltaren har skött stiftelserna i enlighet med
dess stadgar och att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 142
Revisionsberättelse förvaltade stiftelser.pdf
Verksamhetsberättelse 210330 förvaltade stiftelser_v2.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

20(67)



Sammanträdesprotokoll 2021-05-05
Kommunstyrelsen

KS § 80 KLK.2021.167 046

Avveckling av stiftelser/donationsfonder förvaltade av
kommunen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att hos Länsstyrelsen Skåne ansöka
om tillstånd att för nedan nämnda stiftelser/donationsfonder få
använda kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål, eller ett så
närliggande ändamål som möjligt i de fall som det är svårt att
förbruka medlen i enlighet med stiftelsens ändamål och därefter
avregistrera stiftelsen/donationsfonden.

Carl P Johanssons Donationsfond. Stiftelsen hade 31 697,90 kr i
tillgångar i form av likvida medel 2020-12-31.

Stiftelsen Gårdfarihandlandens Planteringsfond. Stiftelsen hade 1
963,52 kr i tillgångar i form av likvida medel 2020-12-31.

Stiftelsen vid grundskolan i Örkelljunga kommun. Stiftelsen har
123 706,01 kr i tillgångar i form av likvida medel 2020-12-31.

Stiftelsen Wilhelm Jönssons donationsfond. Stiftelsen har 64 263,98
kr i tillgångar i form av likvida medel 2020-12-31.

Bakgrund
Kommunen förvaltar fyra stiftelser/donationsfonder som inte genererat
avkastning under lång tid på grund av litet kapital och det låga
ränteläget. Eftersom det enbart är avkastningen som får delas ut har
detta medfört att stiftelserna inte kunnat dela ut medel under lång tid.
Samtliga fyra stiftelser uppfyller nedanstående gällande krav för att
Länsstyrelsen ska kunna ge tillstånd att dela ut hela kapitalet och
avregistrera stiftelserna.
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Följande krav gäller och är uppfyllda:
• Stiftelserna bildades för mer än 20 år sedan.
• Stiftelserna har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem
åren.
• Värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 §, vid
utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit ett
gränsbelopp som motsvarar 10 gånger det då gällande prisbasbeloppet
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
• Stiftelserna saknar skulder.

Kommunchef Stefan Christenssons förslag till beslut
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunen
hos Länsstyrelsen Skåne ska ansöka om tillstånd att för nedan nämnda
stiftelser/donationsfonder få använda kvarvarande tillgångar till
stiftelsens ändamål, eller ett så närliggande ändamål som möjligt i de
fall som det är svårt att förbruka medlen i enlighet med stiftelsens
ändamål och därefter avregistrera stiftelsen/donationsfonden.

Carl P Johanssons Donationsfond. Stiftelsen hade 31 697,90 kr i
tillgångar i form av likvida medel 2020-12-31.

Stiftelsen Gårdfarihandlandens Planteringsfond. Stiftelsen hade 1
963,52 kr i tillgångar i form av likvida medel 2020-12-31.

Stiftelsen vid grundskolan i Örkelljunga kommun. Stiftelsen har 123
706,01 kr i tillgångar i form av likvida medel 2020-12-31.

Stiftelsen Wilhelm Jönssons donationsfond. Stiftelsen har 64 263,98 kr
i tillgångar i form av likvida medel 2020-12-31.

Stiftelsernas ändamål och förslag på nytt ändamål

Stiftelsen Carl P Johansson Donationsfond
Stiftelsens ändamål är omöjligt att uppfylla (Se ändamålsbeskrivning
enligt registreringsbeviset).
Förslag på nytt ändamål: Stiftelsens kvarvarande medel får i sin helhet
delas ut till Örkelljunga pastorat att användas för eller fördelas till
behövande.
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Stiftelsen Gårdfarihandlandens Planteringsfond
Stiftelsens ändamål är möjligt att uppnå, men det är önskvärt att kunna
använda ett förenklat förfarande för att kunna avsluta stiftelsen.
Förslag på nytt ändamål: Kvarvarande medel tillfaller kommunens
gata/parkenhet. Medlen används för inköp av växter till kommunens
planteringar.

Stiftelsen vid grundskolan i Örkelljunga kommun
Stiftelsens syfte/ändamål är möjligt att uppnå, dock har den inte
genererat någon avkastning under lång tid.
Förslag på nytt ändamål: Stiftelsens kvarvarande medel får i sin helhet
delas ut i enlighet med stiftelsens nuvarande ändamål.

Stiftelsen Wilhelm Jönssons fond för hörselskadade inom
Örkelljunga kommun
Stiftelsens syfte/ändamål är inte lämpligt eftersom det är regionen som
ska stå för kostnaden när det gäller hörapparater. Dessutom har fonden
inte genererat någon avkastning under lång tid.
Förslag på nytt ändamål: Stiftelsens kvarvarande medel får i sin helhet
delas ut i enlighet med något av följande ändamål:
1.Stöd till enskilda personer som har kostnader för hörapparater som
överstiger den ersättning som Region Skåne betalar, och där den
enskilde därmed behöver skjuta in egna medel. Den enskilde ska efter
ansökan kunna få skäligt stöd från fonden för kostnad som överstiger
Region Skånes ersättning.
2.Kostnader för hörselutrustning i kommunens egna lokaler.
Kommunala verksamheter ska efter ansökan kunna få skäligt stöd från
fonden för kostnader som avser hörselutrustning.
3.Kostnader för hörselutrustning i privata lokaler som vänder sig till
allmänheten, och där det kan finnas ett allmänt intresse av att det finns
hörselutrustning. Fastighetsägare eller den som driver en verksamhet
ska efter ansökan kunna få skäligt stöd från fonden för kostnader som
avser hörselutrustning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 143
Tjänsteskrivelse - Avveckling Stiftelser - Donationsfonder.pdf
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson för handläggning
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KS § 81 KLK.2021.160 003

IT-policy för Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till IT-policy för
Örkelljunga kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunchef Stefan Christensson meddelar att Örkelljunga kommun
bedriver IT-verksamhet i samverkan med Klippans kommun, Bjuvs
kommun, Perstorps kommun, Åstorps kommun och Söderåsens
Miljöförbund. Som en del i arbetet med att skapa ett tydligt uppdrag till
IT-organisationen, är det en fördel om samtliga medlemskommuner
kan anta en likalydande IT-policy.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 129
Tjänsteskrivelse IT-policy.pdf
Tjänsteskrivelse IT-policy för Örkelljunga kommun
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson för handläggning
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KS § 82 KLK.2021.150 104

Utbetalning av partistöd 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunchefens förslag om
utbetalning av partistöd enligt nedanstående sammanställning,
i enlighet med KF §48, KLK.2014.93.

Ekonomienhetens beslutsunderlag
Ansvar 0200/verksamhet 110000

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 130
Utbetalning partistöd 2021.docx
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
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KS § 83 KLK.2021.7 0

Information om Covid 19

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om covidsmittade i
Örkelljunga. KOmmunen har lägst antal smittade i Skåne för
närvarande och vaccinering fas 4 kommer igång för Örkelljunga
kommun den 17 maj.
_________
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KS § 84 KFN.2021.39 800

Intern kontroll 2021 - kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar notera internkontrollredovisningen
från kultur- och fritidsnämnden avseende 2021.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna arbetsplanen för
intern kontroll 2021 med tillägg av kontrollpunkter enligt nedan;

·Genomföra enkät om föreningarnas nöjdhet gällande kommunens stöd
och service.

·Genomföra enkät gällande kulturskolans verksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att fokus 2021 ska läggas på
tillkommande kontrollpunkter gällande enkäter.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 114
Protokoll 2021-03-08 - KFN §16
Arbetsplan för kultur- och fritidsförvaltningen Intern kontroll 2021.pdf
___________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 85 KLK.2021.47 042

Uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens Interna
kontroll 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar notera internkontrollredovisningen
avseende 2020 för samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt kommunallagen skyldighet att följa upp sina
verksamheter och bedriva intern kontroll. Kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för intern kontroll. Respektive nämnd tar fram
en plan för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde.
Internkontrollredovisningen för samhällsbyggnadsförvaltningen
utsänds för godkännande.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna internkontroll-
redovisningen avseende 2020 samt att överlämna densamma till
kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra åt samhälls-
byggnadsförvaltningen att presentera en åtgärdsplan för att komma
tillrätta med de aktiviteter som inte är godkända. Ärendets fortsätta
hantering görs vid arbetsutskottets sammanträde 2021-04-26 och
samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-10.

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar att förvaltningen ska
presentera

· en uppföljning av nämndens verksamhet enligt kommunens
praxis som inte innehåller färgade klockor, vilka kan göra det
svårt att tyda informationen för färgblinda

· presentera hur man gjort uppföljningen i förhållande till målen i
Internkontrollplanen för innevarande år.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 115
Protokoll 2021-03-05 - SBN § 20
Scannad uppföljning.pdf
___________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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KS § 86 KLK.2020.489 011

Regionplan för Skåne 2022-2040

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom samhällsbyggnads-
förvaltningens förslag till yttrande över Regionplan för Skåne
2022–2040 - samrådsversion och översända detsamma till Region
Skåne.

Beskrivning av ärendet
Region Skåne har remitterat sitt förslag gällande Regionplan för Skåne
2022–2040 på samråd. Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet har
tagit fram ett förslag till yttrande över planförslaget.

Stadsarkitekt Maria Månsson Brinks förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom samhällsbyggnads-
förvaltningens förslag till yttrande och översända detsamma till Region
Skåne.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 147
Tjänsteskrivelse Regionplanen
Stadsarkitektens yttrande
Familjen Helsingborgs yttande på Regionplanen
Scannad Regionplan.pdf
___________

Expedieras inklusive yttrandet till:
region@skane.se med 2019-RU000065 i ämnesraden, senast 2021-05-
14 (ursprungligen 2021-04-30, men kommunen har fått anstånd till
2021-05-14)
Maria Månsson Brink
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KS § 87 KLK.2021.123 630

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt samhällsbyggnads
förvaltningen att upprätta Riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Kostnaden 300 000 kronor täcks i tilläggsbudget 1 avseende
konsultkostnader för projektet. Kommunstyrelsens arbetsutskott
ska vara styrgrupp för projektet.

Motivering till beslut
Enligt Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 1 § 3 st ska
Riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige varje
mandatperiod. Våra nuvarande riktlinjer antogs 2016 och behöver
uppdateras och förbättras. Enligt Länsstyrelsen gäller de inte eftersom
processen när de togs fram var felaktig och innehållet motsvarar inte
heller ställda lagkrav. Länsstyrelsen har 2019-06-11 i sin
sammanfattande redogörelse enligt 3 kap 28 § PBL uttalat att
kommunen bör ta fram och samråda nya riktlinjer för
bostadsförsörjningen innan ett nytt översiktsplanearbete påbörjas.

Sammanfattning
Varje kommun ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen
och genom dessa riktlinjer planera för bostadsförsörjningen. Syftet med
planeringen för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för
alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och
genomförs.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för
planläggning enligt plan- och bygglagen, när det gäller tillämpningen
av bestämmelserna om de så kallade allmänna intressena.
”Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet” utgör ett av
fem allmänna intressen i PBL 2 kap 3 §, vilka planläggningen enligt
PBL ska främja.
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År 2014 ändrades bostadsförsörjningslagen (BFL). Då fördes det
regionala perspektivet in på ett tydligare sätt i lagen. I förarbetena
framgår att regeringen ansåg att det regionala perspektivet var av stor
vikt, särskilt i tillväxtregioner. Kommunen ska därför dels samråda med
andra kommuner som berörs av planeringen, dels ge länsstyrelsen,
regionen och andra berörda regionala organ tillfälle att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige
minst en gång varje mandatperiod. Om förutsättningarna förändras kan
det behöva ske oftare än så.

Innehåll i riktlinjerna
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla
följande uppgifter:
·kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet
·kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
·hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Som grund för de här uppgifterna ska det finnas en analys av:
·den demografiska utvecklingen
·efterfrågan på bostäder
·bostadsbehovet för särskilda grupper
·marknadsförutsättningarna

Omvärldsbevakning - Skåneläget
Länsstyrelsen arbetar i sin verksamhet för att verka för att behovet av
bostäder tillgodoses. Enligt Länsstyrelsen har Örkelljunga inga antagna
Riktlinjer för bostadsförsörjning, eftersom processen 2016 var felaktig
och innehållet svarar inte heller mot lagkravet. Vi är en av två
kommuner (Örkelljunga och Bromölla) i Skåne som bedöms vara utan
Riktlinjer för bostadsförsörjning och vi är en av tre kommuner
(Örkelljunga, Staffanstorp och Lomma) i Skåne som enligt
länsstyrelsen inte har riktlinjer som uppfyller lagkraven.

Vid en föredragning för alla kommuner i Skåne redovisade
Länsstyrelsen nedanstående kartor:

32(67)



Sammanträdesprotokoll 2021-05-05
Kommunstyrelsen

33(67)



Sammanträdesprotokoll 2021-05-05
Kommunstyrelsen

Omvärldsbevakning - tidplan och budget
Perstorp kommun anlitade Norconsult på ramavtal för tekniska
konsulttjänster som stöd i upprättandet av riktlinjerna. Tidplanen i
Perstorp var juni 2019 – mars 2021 och budget för konsulttid 300 000
kr. Utöver det arbetade sju personer från kommunen i en arbetsgrupp
med projektet.

Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
Att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta
Riktlinjer för bostadsförsörjning
Att avsätta 300 000 kronor i projektet för konsultkostnader

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 103
Tjänsteskrivelse uppdrag Riktlinjer för bostadsförsörjning
___________

Expedieras till:;
Maria Månsson Brink
Göran Sandberg
Samhällsbyggnadsnämnden

34(67)



Sammanträdesprotokoll 2021-05-05
Kommunstyrelsen

KS § 88 SBN.2021.16 31

Lekplats till Orreslättsvägen Fågelsångsvägen Åsljunga

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt ställa sig positiv till en
medfinansiering av Leaderprojektet Lekplats Orreslättsvägen,
Fågelsångsvägen Åsljunga.

Bakgrund
Sofia Mackintosh och Susanne Hansson Åsljunga Intresseförening har
inlämnat följande skrivelse:

I områdena Orreslättsvägen och Fågelsångsvägen samt kringliggande
gator har det de senaste åren flyttat in många barnfamiljer med barn i
alla åldrar, vilket märks på både skola och förskola med många
inskrivna barn. Sedan många år tillbaka har det inte funnits någon
lekplats på denna sida av gamla E4:an (Riksettan). Vi förutser att det
kommer ske ett stort generationsskifte i området och en lekplats
kommer göra området mer attraktivt.

För att komma till närmsta lekplats behöver barnen ta sig över gamla
E4:an till antingen skolan/förskolan, vilken inte kan utnyttjas på
vardagar, eller lekplatsen på Sjöängsvägen. Det är en lång bit att gå
men framförallt är det inte tryggt eftersom det fortfarande kör en del
tung trafik på vägen de behöver korsa

Personer har skrivit under namnlista om att vi behöver en lekplats i
området och även förskolan och barnverksamheten hos Småkyrkan har
visat intresse för en lekplats de kan ta med barnen till. Även den lokala
B&B verksamheten på Sjökaptensgården vittnar om att det hade gynnat
deras klientel. (Ta del av kommentarerna från namninsamlingen under
fliken "Kommentarer samlade).

Fotbollsplanen och grönområdet på Fågelsångsvägen hade tidigare en
lekplats. Vi tycker det är rätt placering av en ny lekplats och med viss
justering kan säkerheten på grönområdet ökas. Två stora stenar behöver
lyftas bort då de är en säkerhetsrisk på vintern när barnen åker pulka.
En bänk behöver också flyttas då den är en säkerhetsrisk vid
pulkaåkning samt att den är väldigt malplacerad.
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Vi vill...

...att en lekplats med gungor, fjädergungor, gungbräda, rutschkana,
klätterställning, snurra, linbana installeras enligt förslag

...att pulkabacken bevaras och att lekplatsen placeras uppe på platån

...att två stenar lyfts bort

...att bänken omplaceras

...att fotbollsmålen fräschas upp

...att en grillplats med tak och bänkar upprättas

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar åtgärder för en ny lekplats
till 1 miljon kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Intresseföreningen att hos
Leaderkontoret ansöka om att få genomföra föreslagen Lekplats som
ett Leaderprojekt. Den beräknade kostnaden 1 miljon kronor enligt
inhämtade offerter kan i händelse av positivt besked beviljas med 67
procent från Jordbruksverket och 33 procent delas lika mellan
intresseföreningen och kommunen. Liknande projekt har genomförts i
Eket med Ekets framtid.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa
sig positiv till en medfinansiering av Leaderprojektet Lekplats
Orreslättsvägen, Fågelsångsvägen Åsljunga.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 110
Protokoll 2021-03-05 - SBN § 23
Lekplats till Orrslättsvägen Fågelsångsvägen 19 febr Sbnau.pdf
Bilaga 2 - Lekplats placering SBNAU 19 febr.pdf
SBNAU Bilaga 1 - Namninsamling.pdf
___________
Expedieras till:
Sofia Mackintosh och Susanne Hansson Åsljunga Intresseförening
Annika Jönsson
Samhällsbyggnadsnämnden
Göran Sandberg, Maria Månsson Brink
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KS § 89 KLK.2017.306 334

Besvarande av motion, M - Anlägg en hundrastgård i
Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar dels återremittera ärendet till samhälls-
byggnadsnämnden, dels remittera ärendet till kultur-och
fritidsnämnden för besvarande av aktuella frågeställningar enligt bl a
följande:

Finns det en förening som är intresserad av att handha drift, underhåll,
skötsel av Hundrastgård. Ett flertal namnunderskrifter för Hundrastgård
har inlämnats.

Synpunkter på föreslagen placering av Hundrastgård. Används platsen
idag som pulkabacke. Eventuellt förslag till alternativ placering.

Hur gäller försäkringar m m om kommun eller förening ansvarar för
hundrastgård.

Kommunstyrelsen beslutar slutligen att svar ska inkommit inför
arbetsutskottets sammanträde den 15 september 2021.

Sammanfattning
Henrik Nilsson (M) har lämnat in följande motion.

"Det finns många hundägare i Örkelljunga som har behov av en
hundrastgård. I grannkommunerna finns t.o.m. många hundrastgårdar.
En rastgård ger mervärde både för hundarna och hundägarna och skall
vara utformad så att det är möjligt för hundägarna att kunna släppa
hundarna så att de får en möjlighet att springa lösa. En lämplig plats
som inte stör närboende men ändå är central bör gå att finna.

Byggnation och skötsel kanske går att ordna med någon förening.
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Med hänvisning till ovanstående föreslår Henrik Nilsson därför
kommunfullmäktige besluta:

· att utreda var en hundrastgård kan finnas i Örkelljunga
kommun.

· att anlägga en hundrastgård.

· att undersöka om någon förening är intresserad av att sköta
driften

Kommunfullmäktige beslutar 2017-10-23 § 110 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 2017-11-22 § 312 motionen
till kommunchefen för yttrande till arbetsutskottet senast i mars 2018.

I kommunchefens yttrande 2018-03-29 föreslås att kommunlednings-
förvaltningen ska ges i uppdrag att planera in en hundrastgård i de
centrala delarna av Örkelljunga. Efter beslut om lokalisering bör
samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att uppföra en hundrastgård
och undersöka lämpligaste driftsform.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-04-11 § 116 att uppdra
åt kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag till placering av
hundrastgård i de centrala delarna av Örkelljunga, med återrapportering
till arbetsutskottet i augusti 2018.

Rapport från samhällsutvecklaren
Samhällsutvecklaren Katja Berg berättar att det pågår ett arbete med så
kallad centrumvisualisering. Hundrastgården hanteras inom ramen för
detta arbete. Arbetet med centrumvisualisering beräknas vara klart till
hösten 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga dagens information
till handlingarna. Ärendet ska tas upp till fortsatt behandling av
kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober 2019 i samband med frågor
kring centrumvisualiseringen.

Föreligger namnunderskrifter för en hundrastgård i Örkelljunga genom
Susann Jakobsson och Petra Nilsson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vidhålla tidigare beslut 2019-
05-15 att ärendet ska hanteras i samband med frågor kring
centrumvisualiseringen i Örkelljunga.
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Arbetsutskottet beslutar därmed lägga dagens information till
handlingarna samt att översända paragrafen till Susann Jakobsson och
Petra Nilsson för kännedom.

Yttrande från stadsarkitekt Maria Månsson Brink
Maria Månsson Brink presenterar följande förslag till beslut efter
genomförd utredning i ärendet.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige

Att anvisa Örkelljunga 156:1 (Sunnerbogatan 20) som en lämplig
plats för hundrastgård

Att samhällsbyggnadsförvaltningen i 2022 års budget beviljas
medel för anläggande och därefter en utökad budget för den
årliga driften

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Christian Larsson yrkar bifall till motionen och förslagen till beslut som
presenteras i yttrandet från stadsarkitekten:

Att anvisa Örkelljunga 156:1 (Sunnerbogatan 20) som en lämplig
plats för hundrastgård

Att samhällsbyggnadsförvaltningen i 2022 års budget beviljas
medel för anläggande och därefter en utökad budget för den
årliga driften

Anneli Eskilandersson med instämmande av Thomas Bjertner, Arne
Silfvergren, Gunnar Edvardsson och Niclas Bengtsson yrkar att ärendet
ska återremitteras, dels till samhällsbyggnadsnämnden, dels remitteras
till kultur-och fritidsnämnden för besvarande av aktuella
frågeställningar enligt bl a följande:

Finns det en förening som är intresserad av att handha drift, underhåll,
skötsel av Hundrastgård. Ett flertal namnunderskrifter för Hundrastgård
har inlämnats.

Synpunkter på föreslagen placering av Hundrastgård. Används platsen
idag som pulkabacke. Eventuellt förslag till alternativ placering.
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Hur gäller försäkringar m m om kommun eller förening ansvarar för
hundrastgård.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition dels på frågan om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde, dels på frågan om ärendet ska återremitteras/remitteras
och finner att kommunstyrelsen bifallit det sistnämnda förslaget.

Kommunstyrelsen har således beslutat, dels återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden, dels remittera ärendet till kultur- och
fritidsnämnden för besvarande senast inför arbetsutskottets
sammanträde den 15 september.

Christian Larssons bifallsyrkande tar kommunstyrelsen därmed inte
ställning till vid detta sammanträdet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 148
Yttrande stadsarkitekt 2021-03-03
Protokoll 2020-05-20 - KSAU § 139
Protokoll 2019-05-15 - KSAU § 137
Skrivelse- Initativ med namninsamling
Yttrande hundrastgård.docx
Protokoll 2018-08-29 - KSAU § 240
Yttrande hundrastgård.docx
___________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-05-24
Kultur- och fritidsnämnden
Maria Månsson Brink
Henrik Nilsson
Susann Jakobsson och Petra Nilsson.
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KS § 90 KLK.2020.154 104

Besvarande av motion från MP och S - Installera
laddstolpar till elbilar

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
samhällsbyggnadsnämndens och fastighetschefens yttranden i
ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Thomas Bjertner och Arne Silfvergren reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande och förslag till genomförande.

Bakgrund
För att fler ska ha möjlighet att använda elbil och laddhybrider utanför
städerna så behövs laddningsmöjligheter. Idag är det svårt för boende i
flerbostadshus att välja dessa bilalternativ eftersom det inte finns
tillräckliga laddningsmöjligheter vid lägenheternas parkeringsplatser
och/eller på offentliga parkeringsplatser.

Veronika Kronnäs, MP, Birgit Svensson, MP, Thomas Bjertner, S,
Ingemar Svensson, S, Christer Olsson, S, Gert Ljunggren, S, Patric
Carlsson, S, Tyrone Stebner, S, Arne Silfvergren, S, Tommy
Håkansson, S, och Leif Svensson, S, vill i motion att det ses över om
möjligheten att installera laddstolpar i samband med nyproduktion av
bostadsområden. Tex det som byggs mitt för skolan i Eket just nu. Eller
på Ejdern-området i centrala Örkelljunga.

De yrkar

· att kommunen verkar för att nybyggnationer förses med
laddstationer för elbilar och laddhybrider,

· att laddstationer installeras vid vissa av de offentliga park-
eringarna i kommunen, t. e x vid biblioteket, kommunhuset,
skolor och busstationen,

· att även befintliga byggnader får laddstationer på sikt,
exempelvis vid planerade renoveringar och markarbeten.
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Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen
till samhällsbyggnadsnämnden och fastighetsenheten för yttrande
senast till utskottets sammanträde 2021-02-10.

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som svar på motionens första
attsats översända yttrandet från samhällsbyggnadschef Greger
Ragnarsson som anger bl a följande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till utbyggnad av laddstolpar
för elbilar, delar av motionen blir lagstiftning 2021-03-10.

Vad som behöver utredas är kostnaderna för utbyggnaden där
kommunen är fastighetsägare samt om det ska tas ut en avgift för
laddningen.

När det gäller ansvarsbiten för utbyggnaden på kommunala fastigheter
är det kommunstyrelsen genom fastighetsavdelningen som är ansvariga
för detta.

Viktigt att elen från fastigheter särskiljs från elen till laddstolparna då
det annars belastar fastighetens energibehov.

Motionen föreslås därmed anses besvarad i den del som berör
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde

Samhällsbyggnadsnämnden noterar att svar på motionen vad avser
attsatserna 2 och 3 berör kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Yttrande från kommunchefen och fastighetschefen

Förutsättningar
Delar av motionen blir lagstiftning 2021-03-10 och kommer att
medföra att utbyggnaden generellt ökar.

Fastighetsenheten visar alternativ för hur kommunen kan erbjuda
laddning till verksamhet och eller personal/övriga elbilsbilister.
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Svar från fastighetsenheten
Kommunen har tidigare gjort en utredning i samarbete med Eon, där
driftkostnaderna utan bidrag blev förhållandevis höga. Marknaden för
olika alternativ har ändrats sedan dess.

Alternativ för verksamhetsbilar:
De verksamheter som har, ska komma med en förfrågan till
fastighetsenheten med behov för respektive område/fastighet. Fastighet
tar fram ett förslag och kostnad. Elkostnaden kommer att mätas så att
den inte belastar fastighetens förbrukning utan kan kostnadsföras som
bränsle. Denna lösning behöver inte medföra mycket administration.

Alternativ för alla elbilar (kommunanställda och medborgare):
Då kommunen inte får sälja konventionella drivmedel enligt
energimyndigheten så behöver vi anlita en laddoperatör. Detta
tjänsteföretag kan bland annat mäta och debitera användaren enligt taxa
som kommunen sätter. I detta alternativ tillkommer en månadskostnad
för att hantera all administration.

Fastighetsenheten föreslår att beslut gäller ett pilotprojekt. Alternativa
placeringar är på kommunhuset, centrum vid pendlarparkering (ny
elanslutning) och att befintliga uttag på Forum ersätts med dagens
laddutrustning. De olika alternativen beskrivs under ekonomiska
konsekvenser. Detta skulle medföra att vi ökar möjligheten för att ladda
elbilar i Örkelljunga och erbjuder anställda och medborgare mot
betalning ladda sin bil. Utvärdera detta pilotprojekt i samband med ny
lagändring innan beslut om eventuellt fler laddstationer. Behov av
laddstolpar för verksamhetsbilar får hanteras som förfrågan av
respektive förvaltning till fastighetsenheten.

Ekonomiska konsekvenser
För att genomföra installationer av laddstationer på kommunens
fastigheter är förutsättningarna olika. Priserna nedan på utrustning är
från upphandlad tjänsteleverantör utan eventuellt bidrag (klimatklivet).
Utrustningen i exemplet nedan är en laddstation som kan ladda upp
till 6 mil i timmen och är uppkopplad med en molntjänst likt
parkeringsbetalning via mobilen.
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Kommunhuset:
Två laddstolpar med sammanlagt med 4 uttag.
Utrustning 44 tkr
Installation 10 tkr

Drift- och administrationskostnad: 89 kr/månad x 4 uttag = 4272 kr/år.
Intäkt är utfall av elförbrukning och beslutat á pris per kWh.

Forum:
En laddstolpe med sammanlagt med 2 uttag.
Utrustning 24 tkr
Installation 10 tkr

Drift- och administrationskostnad: 89 kr/månad x 2 uttag = 2136 kr/år.
Intäkt är utfall av elförbrukning och beslutat á pris per kWh.

Centrum (pendlarparkering):
En laddstolpe med sammanlagt med 4 uttag.
Utrustning 44 tkr
Installation 25 tkr
Eon: 50 tkr

Drift- och administrationskostnad: 89 kr/månad x 4 uttag = 4272 kr/år.
Intäkt är utfall av elförbrukning och beslutat á pris per kWh.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att som yttrande över motionen
översända samhällsbyggnadsnämndens och fastighetschefens yttranden
i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Thomas Bjertner och Arne Silfvergren yrkar bifall till motionen och
kommunchef Stefan Christenssons och fastighetschef Mathias
Svenssons förslag till åtgärder.

Gunnar Edvardsson, Christian Larsson, Anneli Eskilandersson, Tommy
Brorsson, Martin Gustafsson och Niclas Bengtsson yrkar avslag på
motionen enligt arbetsutskottets förslag.

Proposition
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Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att
avslå motionen.

Thomas Bjertner och Arne Silfvergren reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 149
Anmälan motion - Installera laddstolpar till elbilar
Laddstolpar 2019.pdf
Tjänsteskrivelse Installera laddstolpar till elbilar 20210408.docx
Protokoll 2021-02-01 - SBN § 9
Svar på Motion.docx
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

45(67)



Sammanträdesprotokoll 2021-05-05
Kommunstyrelsen

KS § 91 KLK.2020.423 612

Motion från Christer Unosson, KD - Utred
konsekvenserna av en eventuell
nedläggning/avveckling av de tre nationella
programmen på gymnasieskolan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge utbildningsförvaltningen i
uppdrag att genomföra en genomgripande konsekvensanalys där
de sociala och ekonomiska konsekvenserna av en nedläggning eller
avveckling av gymnasie skolans kvarvarande nationella program
behandlas både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv.

Yttrandet ska inte beröra motionens förslag under attsatserna 2
och 3.

Svar ska lämnas senast inför arbetsutskottets sammanträde
2021-10-20.

Bakgrund
Christer Unosson framför följande i sin motion:

UC har under denna mandatperiod utsatts för stor stress genom att dess
vara eller inte vara har ifrågasatts genom negativ publicering i media
och genom nedläggning av fordonsprogrammet. Allt detta har medfört
att elever inte vågar söka till UC av rädsla för att programmen läggs
ner. Syftet med denna motion är att en grundlig utredning görs innan
ytterligare beslut om nedläggning tas. Om alla nationella program läggs
ner så har vi ingen gymnasieskola och det vill jag ha en konsekvens-
analys på såväl kort som lång sikt. Dessutom vill jag att beslut fattas av
kommunfullmäktige, eftersom fortsatt nedrustning innebär att vårt
stolta utbildningscentrum inte finns kvar. Vi är tillbaka på ruta ett.

Bakgrund
2002 invigdes gymnasieskolan. Efter flera utredningar och politiska
diskussioner fattade kommunfullmäktige år 2000 beslut om att starta ett
eget gymnasium. Yrkesskolans lokaler rustades upp till en kostnad av
ca 40 miljoner kronor. Samtidigt byggdes Estetcenter för att bereda
plats för musikskolan och bild, vilka hade sin verksamhet förlagd i
nuvarande UC.

Goda förebilder var Markaryd och Båstad. Markaryd hade redan börjat
med sitt ungdomsgymnasium med de teoretiska ämnena på de
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nationella programmen. Båstad höll precis som vi på med att planera
för nybyggnation för ett ungdomsgymnasium i egen regi.

Ett starkt skäl till att vi ville få igång ett ungdomsgymnasium var bl. a
för att vi ville bryta den låga utbildningstradition som fanns i
Örkelljunga. Dessutom tänkte vi att UC skulle vara en hävstång till
företagen på orten. Vi som var med och beslutade vid det tillfället såg
gymnasieskolan som en långsiktig investering i ungdomars utbildning
och inte minst en anledning till inflyttning, där en egen gymnasieskola
är en plusfaktor.

Den fortsatta resan
Många ungdomar från Örkelljunga har tagit studenten under de här 18
åren. De allra flesta har trivts utmärkt och upplevt studierna som
glädjefyllda. Det finns en engagerad lärarkår och ledning för skolan,
vilket har bidragit till goda studieresultat. Det har inte i första hand
varit "stora A studenterna" som har valt Örkelljunga, utan de elever
som har behövt lite mer stöd. En del har kommit tillbaka till UC efter
några veckor efter att ha upplevt att resorna till närliggande kommuner
både är tidskrävande och tröttande.

Jag är fullt medveten om att vissa förutsättningar har ändrats. Det gäller
inte minst det fria valet som jag tror kom 2011. Det största hotet är och
har varit, att allt för många både anställda i kommunen och
förtroendevalda har varit negativa till skolan. Jag är också fullt
medveten om den individualisering som finns i vårt samhälle och att
ungdomar är självständiga och gör helt egna val. Men jag är övertygad
om att de går att påverka. Både Markaryd och Båstad har lyckats. I
Markaryd gick man samfällt ut för att slå vakt om gymnasieskolan för
några år sedan med positivt resultat.

Utbildningsnämnden har öppnat och stängt program. Senast var det
fordonsprogrammet som var i stöpsleven.

När vi nu står inför budget 2021 har det aviserats att UC framöver
kommer att gå med stora underskott, trots att man för 2020 har
prognostiserat ett underskott på en miljon kronor.
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Anledningen till de dystra profetiorna är att man tänker räkna upp
elevpengen för de nationella programmen, NA, EK och SH. Det får
konsekvenser för avgiften till friskolorna. Dessutom flaggar
utbildningsförvaltningen för att vi kommer gå miste om statsbidraget
för likvärdig skola på ca 8 miljoner kronor.

Den nya situationen behöver belysas innan fler program släcks
Jag önskar därför att förvaltningen tydligt och transparent beskriver de
nya förhållande och varför dessa nya förhållande blivit brännande just
nu. Hur kommer det sig att dessa problem inte har funnits tidigare?

Innan beslut fattas om nedläggning av de tre nationella programmen,
behövs det göras en konsekvensanalys, som beskriver vad vinsten eller
förlusten blir på kort och lång sikt. Jag tänker inte bara på ekonomiska
effekter utan också på dynamiska effekter som att en gymnasieskola
lockar människor att flytta hit och att det ger signal om att Örkelljunga
kommun satsar på utbildning och därigenom på sikt kommer att höja
utbildningsnivån.

Dessutom och det är kanske det viktigaste. Vilka konsekvenser får en
nedläggning för övrig verksamhet på UC, såsom IM programmet? Vad
händer med dessa elever? Hur blir kvalitén på undervisningen och var
ska den bedrivas? Hur kommer det att gå med vuxenutbildning och
med särvux?

Att bibehålla en gymnasieskola i Örkelljunga kommun ser jag som en
investering. Det skapar arbetstillfällen. Ungdomar ges möjligheten att
välja bort pendlingsavstånden till gymnasieundervisningen och får
därmed mer tid till sina fritidsintressen. Det bidrar även till att stärka
varumärket för kommunen.

Jag yrkar därför
att kommunfullmäktige beslutar om att ge utbildningsförvaltningen i
uppdrag att genomföra en genomgripande konsekvensanalys där de
sociala och ekonomiska konsekvenserna av en nedläggning eller
avveckling av gymnasieskolans kvarvarande nationella program
behandlas både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv

att ett beslut om eventuell nedläggning eller avveckling av
gymnasieskolans kvarvarande nationella program tas först efter att
utredningen ovan har färdigställts
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att eventuellt beslut om nedläggning eller avveckling av
gymnasieskolans kvarvarande nationella program fattas av
kommunfullmäktige, eftersom det då är fråga om total nedläggning av
den skola som startade 2002

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast till arbetsutskottets
sammanträde 2021-03-17.

Utbildningsnämndens yttrande
Utbildningsnämnden beslutar att skicka över tjänsteskrivelsen som svar
samt föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Utbildningschef Christian Lindgren framför följande i sitt yttrande:

Svar på motionen
Utbildningsförvaltningen implementerar de beslut som har fattats. I
det fall Kommunfullmäktige fattar beslut om att ge Utbildnings-
förvaltningen i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys, kommer
det uppdraget genomföras.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Gunnar Edvardsson yrkar med instämmande av Thomas Bjertner,
Tommy Brorsson, Arne Silfvergren, Tomas Nilsson och Andreas
Johansson om att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra
en genomgripande konsekvensanalys där de sociala och ekonomiska
konsekvenserna av en nedläggning eller avveckling av gymnasie-
skolans kvarvarande nationella program behandlas både ur ett kort- och
långsiktigt perspektiv.

Enligt Gunnar Edvardsson yrkande avstår man från att beröra
motionens förslag under attsatserna 2 och 3.

Christian Larsson, Niclas Bengtsson och Anneli Eskilandersson yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag att i enlighet med utbildnings-
nämndens yttrande avslå motionen.
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Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på frågan om ärendet ska avgörs vid dagens
sammanträde, dels på frågan om ärendet ska återremitteras, och finner
att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Ja- röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras enligt Gunnar Edvardssons
yrkande.

Genomförd omröstning utfaller med 5 röster för ja och 6 röster nej.
Niclas Bengtsson, Per-Uno Nilsson, Anneli Eskilandersson, Michael
Bengtsson och Christian Larsson röstar ja. Gunnar Edvardsson,
Thomas Bjertner, Tommy Brorsson, Andreas Johansson, Arne
Silfvergren och Tomas Nilsson röstar nej.

Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Gunnar Edvardssons
återremissyrkande.

Kommunstyrelsens tar därmed inte ställning till Christian Larssons m fl
bifallsyrkande till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 111
Protokoll 2021-01-20 - KSAU § 13
Motion från Christer Unosson.pdf
Beslut Utbildningsnämnden 2020-11-05 § 97.docx
Protokoll 2021-03-04 - UN § 25
Tjänsteskrivelse motion (KD) - Utred konsekvenserna av en eventuell
nedläggning_avveckling av de tre nationella programmen på
gymnasieskolan
___________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-20
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KS § 92 KLK.2021.118 107

Årsredovisning 2020 för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2020
för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Per-Uno Nilsson och Michael Bengtsson deltar ej i beslutet p g a jäv.

Sammanfattning
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB har överlämnat årsredovisning för
2020 till Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 100
Scannad Årsredovisning Fjärrvärmeverket.pdf
Protokoll 2_20210211_signed.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 93 KLK.2021.173 042

Uppsiktsansvar Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande över kommunens
uppsiktsansvar för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB överlämna
reviderad skrivelse 2021-04-13 från kommunchef Stefan
Christensson.

Enligt Kommunstyrelsens prövning har verksamheten som
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB bedrivit under verksamhetsåret
2020, varit förenlig med det kommunala fastställda ändamålet och
verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna med undantag av att styrelsen i likhet med tidigare
år ännu inte antagit något av de av fullmäktige beslutade
kommunövergripande styrdokumenten som sina egna, alternativt
fattat beslut om egna, vilket ska ske enligt ägardirektivet.

Kommunstyrelsen har i KF § 12 KLK.2021.49 lämnat förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder i enlighet med 6 kap 9-10§§
KL för att åtgärda brister påtalade av kommunrevisionen när det
gäller Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Per-Uno Nilsson och Michael Bengtsson deltar ej i beslutet p g a jäv.

Bakgrund
I enlighet med den förstärkta uppsiktsplikten över kommunala bolag
har kommunstyrelsen att pröva om den verksamhet som Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB bedrivit under verksamhetsåret 2020, varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och om verksamheten har
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

I en granskning utförd av kommunrevisionen riktades kritik mot att
kommunstyrelsen inte utövar sin uppsikt i tillräcklig omfattning och på
ett ändamålsenligt sätt. Bland annat rekommenderade revisionen
kommunstyrelsen att:

Tillse att bolagsstämmorna tar beslut om att anta fullmäktiges
ägardirektiv. I annat fall är de inte juridiskt bindande.
"Städa" i ägardirektiven så att de inte hänvisar till styrdokument som
inte existerar. Med fördel tas i detta sammanhang en diskussion med
bolagens styrelser om utformningen i stort och hur delar av
ägardirektiven ska tolkas.
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Definiera hur uppsikten ska genomföras och vad den innebär. T.ex.
agenda och antal ägardialoger per år.
Protokollför ägarsamråden. I annat fall är det svårt för
Kommunstyrelsen att ta sitt ansvar för den lagstadgade uppsiktsplikten.
Tillse att hela kommunstyrelsen håller sig informerad om bolagen. Det
är hela kommunstyrelsen som har uppsiktsplikten, inte bara
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Fatta beslut en gång per år kopplat till den förstärkta uppsiktsplikten.

Kommunstyrelsen har i KF § 11 KLK.2021.50 lämnat förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder i enlighet med 6 kap 9-10§§ KL
för att åtgärda brister påtalade av kommunrevisionen när det gäller
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Förslag till beslut inför arbetsutskottets behandling
Enligt Kommunstyrelsens prövning har verksamheten som Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB bedrivit under verksamhetsåret 2020, varit förenlig
med det kommunala fastställda ändamålet och verksamheten har
bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Enligt 6 kap 9 § Kommunallagen har Kommunstyrelsen uppsiktsplikt
över hel- och delägda bolag.

Följande gäller enligt kommunallagens 10:e kap:

3 § Om en kommun eller en region med stöd av 1 § lämnar över
skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag,
ska fullmäktige
1.fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2.se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala
befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i
bolagsordningen,
3.utse samtliga styrelseledamöter,
4.se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning
till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt innan de fattas,
5.utse minst en lekmannarevisor, och
6.se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom
avtal lämnas över till privata utförare.
Lag (2019:835)1

Kommunstyrelsens ansvar
I enlighet med Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över
kommunala bolag ska Kommunstyrelsen årligen pröva om den
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har
uppfyllt kriterierna enligt 10 kap 3 § och 4 § KL och om verksamheten
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varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och om
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Kommunchefens reviderade förslag till beslut anger bl a följande:

Enligt Kommunstyrelsens prövning har verksamheten som Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB bedrivit under verksamhetsåret 2020, varit förenlig
med det kommunala fastställda ändamålet och verksamheten har
bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna med undantag
av:

-Att det i likhet med tidigare år har styrelsen ännu inte antagit något av
de av fullmäktige beslutade kommunövergripande styrdokumenten som
sina egna, alternativt fattat beslut om egna, vilket ska ske enligt
ägardirektivet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 135
Uppsiktsansvar Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB - reviderat i KS.docx
___________

Expedieras till:
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB
Stefan Christensson
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KS § 94 KLK.2021.132 107

Årsredovisning 2020 för Örkelljungabostäder AB

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2020
för Örkelljungabostäder AB.

När det gäller framförda synpunkter från lekmannarevisorn
hanteras dessa i ärende om prövning av nya förstärkta
uppsiktsansvaret.

Tommy Brorsson deltar inte i beslutet p g a jäv.

Sammanfattning
Örkelljungabostäder AB har överlämnat årsredovisning för 2020 till
Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 99
Scannad Årsredovisning Örkelljungabostäder.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 95 KLK.2021.172 042

Uppsiktsansvar för Örkelljungabostäder AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar uttala att enligt kommunstyrelsens
prövning har verksamheten som Örkelljungabostäder AB bedrivit
under verksamhetsåret 2020, varit förenlig med det kommunala
fastställda ändamålet och verksamheten har bedrivits inom ramen
för de kommunala befogenheterna med undantag av:
-Att det av den grundläggande granskningen framgår att
Örkelljungabostäder AB inte lever upp till ägardirektivet då det
saknas strategiska målsättningar/affärsplan för bolagets
verksamhet. I likhet med tidigare år har styrelsen ännu inte antagit
något av de av fullmäktige beslutade kommunövergripande
styrdokumenten som sina egna, alternativt fattat beslut om egna,
vilket ska ske enligt ägardirektivet.

Kommunstyrelsen har i KF § 12 KLK.2021.49 lämnat förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder i enlighet med 6 kap 9-10§§
KL för att åtgärda brister påtalade av kommunrevisionen när det
gäller Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Tommy Brorsson deltar inte i beslutet p g a jäv.

Beskrivning av ärendet
Enligt 6 kap 9 § Kommunallagen har Kommunstyrelsen uppsiktsplikt
över hel- och delägda bolag.

Följande gäller enligt kommunallagens 10:e kap:

3 § Om en kommun eller en region med stöd av 1 § lämnar över
skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag,
ska fullmäktige
1.fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2.se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala
befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i
bolagsordningen,
3.utse samtliga styrelseledamöter,
4.se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning
till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt innan de fattas,
5.utse minst en lekmannarevisor, och
6.se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom
avtal lämnas över till privata utförare.
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Lag (2019:835)1
I enlighet med den förstärkta uppsiktsplikten över kommunala bolag
har Kommunstyrelsen att pröva om den verksamhet som
Örkelljungabostäder AB bedrivit under verksamhetsåret 2020, varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och om
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Kommunstyrelsens ansvar
I enlighet med Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över
kommunala bolag ska Kommunstyrelsen årligen pröva om den
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har
uppfyllt kriterierna enligt 10 kap 3 § och 4 § KL och om verksamheten
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och om
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

I en granskning utförd av kommunrevisionen riktades kritik mot att
kommunstyrelsen inte utövar sin uppsikt i tillräcklig omfattning och på
ett ändamålsenligt sätt. Bland annat rekommenderade revisionen
kommunstyrelsen att:

Tillse att bolagsstämmorna tar beslut om att anta fullmäktiges
ägardirektiv. I annat fall är de inte juridiskt bindande.
"Städa" i ägardirektiven så att de inte hänvisar till styrdokument som
inte existerar. Med fördel tas i detta sammanhang en diskussion med
bolagens styrelser om utformningen i stort och hur delar av
ägardirektiven ska tolkas.

Definiera hur uppsikten ska genomföras och vad den innebär. T.ex.
agenda och antal ägardialoger per år.

Protokollför ägarsamråden. I annat fall är det svårt för
Kommunstyrelsen att ta sitt ansvar för den lagstadgade uppsiktsplikten.
Tillse att hela kommunstyrelsen håller sig informerad om bolagen. Det
är hela kommunstyrelsen som har uppsiktsplikten, inte bara
kommunstyrelsens arbetsutskott. Fatta beslut en gång per år kopplat till
den förstärkta uppsiktsplikten.

Kommunchef Stefan Christenssons förslag till beslut
Enligt Kommunstyrelsens prövning har verksamheten som
Örkelljungabostäder AB bedrivit under verksamhetsåret 2020, varit
förenlig med det kommunala fastställda ändamålet och verksamheten
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har bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna med
undantag av:
-Att det av den grundläggande granskningen framgår att
Örkelljungabostäder AB inte lever upp till ägardirektivet då det saknas
strategiska målsättningar/affärsplan för bolagets verksamhet. I likhet
med tidigare år har styrelsen ännu inte antagit något av de av
fullmäktige beslutade kommunövergripande styrdokumenten som sina
egna, alternativt fattat beslut om egna, vilket ska ske enligt
ägardirektivet.

Kommunstyrelsen har i KF § 12 KLK.2021.49 lämnat förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder i enlighet med 6 kap 9-10§§ KL
för att åtgärda brister påtalade av kommunrevisionen när det gäller
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 136
Sv_ Korrigerad version Örkelljungabostäder AB.msg
REV Uppsiktsansvar Örkelljungabostäder AB.docx
___________

Expedieras till:
Örkelljungabostäder AB
Stefan Christensson
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KS § 96 KLK.2021.149 107

Årsredovisning 2020 för Kommunassurans Syd
Försäkrings AB

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisning 2020 för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB till handlingarna.

Bakgrund
Föreligger Årsredovisning 2020 för Kommunassurans Syd Försäkrings
AB.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-14 - KSAU § 101
2021-03-29 Granskningsrapport 2020 - signerad.pdf
2021-03-29 Revisionsberättelse -- RB KSFAB signerad 2020.pdf
Scannad KommunassuransNo Reply_20210406_170612.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 97 KLK.2021.57 107

Uttalande om verksamhet från Kommunassurans Syd
inför kommunens prövning av ändamål

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande från Örkelljunga
kommun över uppsiktsansvar över Kommunassurans Syd
Försäkrings AB överlämna skrivelse 2021-04-12 från kommunchef
Stefan Christensson.

Beskrivning av ärendet
Enligt 6 kap 9 § Kommunallagen har Kommunstyrelsen uppsiktsplikt
över hel- och delägda bolag.

Följande gäller enligt kommunallagens 10:e kap:

3 § Om en kommun eller en region med stöd av 1 § lämnar över
skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag,
ska fullmäktige
1.fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2.se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala
befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i
bolagsordningen,
3.utse samtliga styrelseledamöter,
4.se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning
till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt innan de fattas,
5.utse minst en lekmannarevisor, och
6.se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom
avtal lämnas över till privata utförare.
Lag (2019:835)1

4 § Innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett
delägt kommunalt bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet
av de villkor som avses i 3 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn
till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i
övrigt.
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Kommunstyrelsens ansvar
I enlighet med Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över
kommunala bolag ska Kommunstyrelsen årligen pröva om den
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har
uppfyllt kriterierna enligt 10 kap 3 § och 4 § KL och om verksamheten
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och om
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Kommunchef Stefan Christensson meddelar följande:
Kommunstyrelsen har tagit del av följande dokument avseende
verksamhetsåret 2020:
• Kommunassurans årsredovisning
• PWC:s revisionsberättelse
• Av årsstämman utsedda lekmannarevisorers granskningsrapport
• Styrelsens uttalande om verksamheten i Kommunassurans Syd
Försäkrings AB år 2020 med anledning av ägarkommunernas
kommunstyrelsers årliga beslut angående kommunal verksamhet i
bolagsform.

I enlighet med den förstärkta uppsiktsplikten över kommunala bolag
har KS utifrån ovanstående underlag prövat om den verksamhet som
bolaget har bedrivit under verksamhetsåret 2020, varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och om verksamheten har utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunchefens förslag till beslut
Enligt Kommunstyrelsens prövning har verksamheten varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och verksamheten har utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 134
2021-02-04 Uttalande av Kommunassurans styrelse inför kommunens
prövning av ändamål.pdf
Tjänsteskrivelse uppsiktsansvar kommunassurans.pdf
Uppsiktsansvar kommunassurans.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB inklusive kommunchefens
skrivelse
Stefan Christensson
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KS § 98 KLK.2021.147 107

Årsredovisning 2020 för Söderåsens miljöförbund

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020
för Söderåsens Miljöförbund.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet
gällande verksamhetsåret 2020.

Per-Uno Nilsson deltar inte i beslutet p g a jäv.

Bakgrund

Direktionens beslut
Direktionen för Söderåsens Miljöförbund godkänner årsredovisningen
för år 2020 som översändes till revisionen för granskning och till
medlemskommunerna för kännedom.

Av fullmäktige utsedda revisorer i Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs
och Örkelljunga kommuner, har granskat den verksamhet som bedrivits
i Söderåsens miljöförbund av dess direktion.

Revisionsberättelse
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Grunderna för denna bedömning är som följer:

De övergripande verksamhetsmålen har uppfyllts för året. De
finansiella målen har uppfyllts. Balanskravet har uppfyllts och tidigare
års negativa balanskravsresultat har reglerats. Den samlade
bedömningen är att god ekonomisk hushållning till övervägande del
uppfyllts under året. Revisorerna noterar samtidigt förbundets framtida
ekonomiska utmaningarna och att en tillsynsskuld byggts upp under
året som kommer behöva hanteras framöver.

De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

De bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig under
året.

De tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
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De tillstyrker att fullmäktige godkänner miljöförbundets årsredovisning
för 2020.

I ärendet föreligger även Revisorernas Redogörelse och EYs
Granskningsrapport.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 137
Årsredovisning 2020 Söderåsens miljöförbund.pdf
Revisorernas redogörelse 2020.pdf
Revisionsberättelse 2020.pdf
Granskningsrapport årsbokslut och årsredovisning 2020.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 99 KLK.2021.169 107

Årsredovisning AV Media Skåne 2020

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020
för AV Media Skåne.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet
gällande verksamhetsåret 2020.

Anneli Eskilandersson deltar inte i beslutet p g a jäv.

Bakgrund
Föreligger Årsredovisning för AV Media Skåne för 2020.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 141
Revisionsberättelse för år 2020 med granskningsrapport.pdf
Hemställan om ansvarsfrihet_2020.pdf
Direktionsprotokoll 20210308 med bilaga 1 - 4.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 100 KLK.2021.164 107

Årsredovisning Medelpunkten 2020

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
Direktionen i Kommunalförbundet Medelpunkten.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2020
för Kommunalförbundet Medelpunkten.

Bakgrund
Föreligger Årsredovisning för Medelpunkten 2020.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 140
Revisionsberättelse_Medelpunkten_2020 underskriven.pdf
Medelpunkten rapport årsbokslut 2020 slutlig.pdf
För granskning.docx
1.A - Årsredovisning 2020 - signerad.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 101 KLK.2021.12 0

Informationsärenden 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationsärendena till
handlingarna.

Bakgrund
Sammanträdesprotokoll för Medelpunkten 2021-03-23 KLK.2021.26

Statistik på skolnivå av tjänster från AV Media Skåne KLK.2021.166

Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
KLK.2021.189
___________
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KS § 102 KLK.2021.189 191

Länsstyrelsen Skåne - Protokoll över inspektion av
kommunens överförmyndarverksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationsärendet till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Meddelande om protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet_KS.pdf
Frågor inför inspektion 2021 och svar på dessa frågor.pdf
Protokoll över inspektion av Överförmyndarnämnden i Örkelljunga
kommun.pdf
___________
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