
Kallelse
Samhällsbyggnadsnämnden

Tid: 2022-10-31, klockan 09:00
Plats: Örkelljungasalen, källaren

Gruppmöten kl. 08:30 enl följande:

S i lokal Eket källaren
SD i lokal Tockarp 1:a vån
Alliansen i Örkelljungasalen källaren

Föredragningslista

Nr Ärenderubrik Ärende

1
Val av person att jämte ordföranden justera protokollet samt
bestämma tid för justering

SBN.2022.1

2 Fastställande av dagordning SBN.2022.18

3
Förhandsbesked - Tillbyggnad av våningsplan samt
uppförande av lägenheter Tre Kronor 16

BYGG.2022.162

4 Detaljplan för del av Fagerhult 1:69 mfl "Biogasanläggning" PLAN.2022.6

5 Skogsbruksplan för perioden 2022--2023 TEKE.2022.22

6 SBN - Energibesparingsåtgärder 2022-2023 SBN.2022.38

7 Sammanträdesdatum 2023 förslag - SBN SBN.2022.37

8 KPMG - Granskning av otillåten påverkan KLK.2022.217

9 Information från förvaltningsledningen SBN.2022.8

10 Delegationsbeslut SBN.2022.6

11 Ärendelista SBN.2022.7

12 Föranmälda övriga ärenden SBN.2022.2

13 Övriga ärenden SBN.2022.9

Martin Gustafsson
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
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Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(1) SBN.2022.1

Val av person att jämte ordföranden justera protokollet
samt bestämma tid för justering

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
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Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(2) SBN.2022.18

Fastställande av dagordning

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
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Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(3) BYGG.2022.162 231,17

Förhandsbesked - Tillbyggnad av våningsplan samt
uppförande av lägenheter Tre Kronor 16

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta

att inte bevilja förhandsbesked med stöd av 9 kap.
17 § Plan- och bygglagen (2010:900) för tillbyggnad av
våningsplan samt uppförande av lägenheter
(flerbostadshus)

att enligt fastställd taxa ta ut avgiften 7 961 kr.
Faktura översänds separat.

Ärendebeskrivning
Ärendet avser tillbyggnad av våningsplan samt uppföra lägenheter
(flerbostadshus).

Sammanfattning
Lagar som styr beslutet
9 kap 17 § PBL (Plan- och bygglagen)
Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.

Fastigheten ligger inom planlagt område, gällande detaljplan Ö40 styr
förutsättningarna.

9 kap 30 § PBL (Plan- och bygglagen)
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en
tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen
börjar löpa, och
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Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1
och
5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6,
7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Åtgärden avviker från gällande detaljplan och följer inte
förutsättningarna enligt 9 kap 30 § Plan- och bygglagen (PBL).

9 kap 31b § PBL (Plan- och bygglagen).
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en
åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas
syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag
(2014:900).

Åtgärden avviker från gällande detaljplan Ö40. Avvikelsen anses inte
som liten och anses inte nödvändigt i området. Åtgärden följer inte
förutsättningarna enligt 9 kap 31b § Plan- och bygglagen (PBL).

Samhällsbyggnadsförvaltningen utgår från gällande detaljplan Ö40.

Gällande planbestämmelser är HSII .

H: Med H betecknat område får användas endast för handelsändamål.
(För mera utpräglad affärsbebyggelse regleras markens användning
vanligen med bestämmelse av ovan nämnda lydelse. Bestämmelsen kan
avse områden för t.ex. varuhus eller andra affärshus, innehållande
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Utdragsbestyrkande

butiker eller kontor eller bådadera samt hotell, restauranger och
lagerbyggnader.

Mindre omfattande hantverksrörelse, som kan anses nödvändig för
affärsrörelsens bedrivande anses inbegripen i handelsändamålet).

S: På med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot
granntomt där sådan gräns förekommer inom området (byggnader ska
sammanbyggas i tomtgräns)
II: Byggnad får uppföras i två våningar och byggnadshöjd om 7,6 m
I planbeskrivningen benämns vilka målsättningar för planering inom
de centrala delarna har varit:
-att modernisera men behålla samhällets karaktär av kommun- och
affärsområde.
- att inte minska utan om möjligt öka totala butiks- och lokalytan
genom nybyggnad i god standard.
-att bereda plats för centralt boende i begränsad utsträckning.
(Fastigheten Tre Kronor 16 är benämnd med planbestämmelse H-
handelsändamål och berörs inte av ovan text gällande boende. Finns
andra fastigheter i detaljplanen Ö40 som är benämnd med B-bostäder
där det medger uppförande av centrala boende).

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag är att inte bevilja
förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen
(2010:900) för tillbyggnad av våningsplan samt uppförande av
lägenheter (flerbostadshus)

Beslutsunderlag
Ansökan om lov inkommen 2022-08-17
Planritning inkommen 2022-08-17
Fasadritning norr och väst inkommen 2022-08-17
Rev Fasadritning syd och öst inkommen 2022-09-02
Rev Sektionsritning inkommen 2022-09-02
Situationsplan inkommen 2022-09-07

Bilaga
Bilaga 1 Lokalisering daterad 2022-09-21
Bilaga 2 Foto befintligt/nytt daterad 2022-10-05

Bemötande av tjänsteskrivelsen
Sökande ges möjlighet att bemöta tjänsteskrivelsen, svar senats 2022-
10-13 till bygglov@orkelljunga.se. Sökande har inte inkommit med
synpunkter eller bemötande gällande tjänsteskrivelsen.
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Tjänsteskrivelse skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden (tjänsteskrivelse, handlingar och bilagor)
Sökande (tjänsteskrivelse, handlingar och bilagor)

Fastigheten är belägen inom detaljplan Ö40.

Åtgärden är planstridig gällande våningsantal, byggnadshöjd och
användningen.

Enligt gällande detaljplan tillåts 2 våningar, i ansökan redovisas
4 våningsplan.
Enligt gällande detaljplan tillåts en byggnadshöjd om 7,6 m, i
ansökan redovisas en byggnadshöjd om 9,65 m vid fasad mot norr
och en byggnadshöjd om 11,7 m vid fasad mot söder.
Redovisning av medelmarknivån finns inte, men då den högsta punkten
mot norr redan överstiger byggnadshöjden om 2,05 m anses byggnaden
inte klara den tillåtna byggnadshöjden om 7,6 m.

Enligt gällande detaljplan tillåts användning handel, i ansökan
redovisas lägenheter (flerbostadshus).
Utformningen anses inte passa in i omgivningen, då målsättning med
detaljplanen är att möjliggöra ett levande centrum med
handelsändamål på fastigheten Tre Kronor 16.

Åtgärden strider mot gällande detaljplan med våningsantal,
byggnadshöjd och användningen. Dessa åtgärder anses inte som
liten avvikelsen och kan inte beviljas enligt 9 kap. 31b Plan- och
bygglagen (PBL).

Remisser (grannar/myndigheter)
Ärendet har remitterats till kända sakägare. Ingen erinran har
inkommit.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-10-17 - SBNAU § 97
Tjänsteskrivelse Förhandsbesked nämnd
Planritning - befintligt källarplan
Planritning - befintligt plan 1
Planritning - befitnligt plan 2
Planritning - nytt plan 3
Planritning - nytt plan 4
Planritning - nytt plan kallvind
Foto befintligt och nytt
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Lokalisering - Tre Kronor 16
Ansökan om förhandsbesked
Rev Fasadrirting - Söder
Situationsplan
Rev Fasadritning - Öster
Fasadritning - Norr
Fasadritning - Väster
Rev Sektionsritning

____________

Expedieras till:
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SBNAU § 97 BYGG.2022.162 231,17

Förhandsbesked - Tillbyggnad av våningsplan samt
uppförande av lägenheter Tre Kronor 16

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta

att inte bevilja förhandsbesked med stöd av 9 kap.
17 § Plan- och bygglagen (2010:900) för tillbyggnad av
våningsplan samt uppförande av lägenheter
(flerbostadshus)

att enligt fastställd taxa ta ut avgiften 7 961 kr.
Faktura översänds separat.

Ärendebeskrivning
Ärendet avser tillbyggnad av våningsplan samt uppföra lägenheter
(flerbostadshus).

Sammanfattning
Lagar som styr beslutet
9 kap 17 § PBL (Plan- och bygglagen)
Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.

Fastigheten ligger inom planlagt område, gällande detaljplan Ö40 styr
förutsättningarna.

9 kap 30 § PBL (Plan- och bygglagen)
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en
tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen
börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1
och
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5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6,
7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Åtgärden avviker från gällande detaljplan och följer inte
förutsättningarna enligt 9 kap 30 § Plan- och bygglagen (PBL).

9 kap 31b § PBL (Plan- och bygglagen).
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en
åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas
syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag
(2014:900).

Åtgärden avviker från gällande detaljplan Ö40. Avvikelsen anses inte
som liten och anses inte nödvändigt i området. Åtgärden följer inte
förutsättningarna enligt 9 kap 31b § Plan- och bygglagen (PBL).

Samhällsbyggnadsförvaltningen utgår från gällande detaljplan Ö40.

Gällande planbestämmelser är HSII .

H: Med H betecknat område får användas endast för handelsändamål.
(För mera utpräglad affärsbebyggelse regleras markens användning
vanligen med bestämmelse av ovan nämnda lydelse. Bestämmelsen kan
avse områden för t.ex. varuhus eller andra affärshus, innehållande
butiker eller kontor eller bådadera samt hotell, restauranger och
lagerbyggnader.
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Utdragsbestyrkande

Mindre omfattande hantverksrörelse, som kan anses nödvändig för
affärsrörelsens bedrivande anses inbegripen i handelsändamålet).

S: På med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot
granntomt där sådan gräns förekommer inom området (byggnader ska
sammanbyggas i tomtgräns)
II: Byggnad får uppföras i två våningar och byggnadshöjd om 7,6 m
I planbeskrivningen benämns vilka målsättningar för planering inom
de centrala delarna har varit:
-att modernisera men behålla samhällets karaktär av kommun- och
affärsområde.
- att inte minska utan om möjligt öka totala butiks- och lokalytan
genom nybyggnad i god standard.
-att bereda plats för centralt boende i begränsad utsträckning.
(Fastigheten Tre Kronor 16 är benämnd med planbestämmelse H-
handelsändamål och berörs inte av ovan text gällande boende. Finns
andra fastigheter i detaljplanen Ö40 som är benämnd med B-bostäder
där det medger uppförande av centrala boende).

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag är att inte bevilja
förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen
(2010:900) för tillbyggnad av våningsplan samt uppförande av
lägenheter (flerbostadshus)

Beslutsunderlag
Ansökan om lov inkommen 2022-08-17
Planritning inkommen 2022-08-17
Fasadritning norr och väst inkommen 2022-08-17
Rev Fasadritning syd och öst inkommen 2022-09-02
Rev Sektionsritning inkommen 2022-09-02
Situationsplan inkommen 2022-09-07

Bilaga
Bilaga 1 Lokalisering daterad 2022-09-21
Bilaga 2 Foto befintligt/nytt daterad 2022-10-05

Bemötande av tjänsteskrivelsen
Sökande ges möjlighet att bemöta tjänsteskrivelsen, svar senats 2022-
10-13 till bygglov@orkelljunga.se

Tjänsteskrivelse skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden (tjänsteskrivelse, handlingar och bilagor)
Sökande (tjänsteskrivelse, handlingar och bilagor)

mailto:bygglov@orkelljunga.se
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Motivering till beslut
Fastigheten är belägen inom detaljplan Ö40.

Åtgärden är planstridig gällande våningsantal, byggnadshöjd och
användningen.

Enligt gällande detaljplan tillåts 2 våningar, i ansökan redovisas
4 våningsplan.
Enligt gällande detaljplan tillåts en byggnadshöjd om 7,6 m, i
ansökan redovisas en byggnadshöjd om 9,65 m vid fasad mot norr
och en byggnadshöjd om 11,7 m vid fasad mot söder.
Redovisning av medelmarknivån finns inte, men då den högsta punkten
mot norr redan överstiger byggnadshöjden om 2,05 m anses byggnaden
inte klara den tillåtna byggnadshöjden om 7,6 m.

Enligt gällande detaljplan tillåts användning handel, i ansökan
redovisas lägenheter (flerbostadshus).
Utformningen anses inte passa in i omgivningen, då målsättning med
detaljplanen är att möjliggöra ett levande centrum med
handelsändamål på fastigheten Tre Kronor 16.

Åtgärden strider mot gällande detaljplan med våningsantal,
byggnadshöjd och användningen. Dessa åtgärder anses inte som
liten avvikelsen och kan inte beviljas enligt 9 kap. 31b Plan- och
bygglagen (PBL).

Remisser (grannar/myndigheter)
Ärendet har remitterats till kända sakägare. Ingen erinran har
inkommit.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förhandsbesked nämnd
Planritning - befintligt källarplan
Planritning - befintligt plan 1
Planritning - befitnligt plan 2
Planritning - nytt plan 3
Planritning - nytt plan 4
Planritning - nytt plan kallvind
Fasadritning - Norr
Fasadritning - Väster
Ansökan om förhandsbesked
Rev Fasadrirting - Söder
Rev Fasadritning - Öster
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Rev Sektionsritning
Situationsplan
Lokalisering - Tre Kronor 16
Foto befintligt och nytt
____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-31



Örkelljunga kommun
Webbplats

www.orkelljunga.se
E-post

kommunkontor@orkelljunga.se
Organisationsnr

212000-0878

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
286 80 Örkelljunga

Besöksadress

Biblioteksgatan 10
Telefon

0435-550 00 vx
Fax

0435-545 40
Bankgiro

5250-6847

Samhällsbyggnadsförvaltningen
bygglov@orkelljunga.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(5)
Datum

2022-10-05
Rev 2022-10-20

Ärendenr

BYGG.2022.162

Fastighetsbeteckning: TRE KRONOR 16
Fastighetsadress: Skogavägen 1, 28631 Örkelljunga
Ärende: Förhandsbesked - tillbyggnad av våningsplan samt uppförande av
lägenheter (flerbostadshus)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden

att inte bevilja förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § Plan- och
bygglagen (2010:900) för tillbyggnad av våningsplan
samt uppförande av lägenheter (flerbostadshus)

att enligt fastställd taxa ta ut avgiften 7 961 kr.
Faktura översänds separat.

Motivering till beslut

Fastigheten är belägen inom detaljplan Ö40
Åtgärden är planstridig gällande våningsantal, byggnadshöjd och
användningen.

Enligt gällande detaljplan tillåts 2 våningar, i ansökan redovisas
4 våningsplan.

Enligt gällande detaljplan tillåts en byggnadshöjd om 7,6 m, i
ansökan redovisas en byggnadshöjd om 9,65 m vid fasad mot norr
och en byggnadshöjd om 11,7 m vid fasad mot söder. Redovisning
av medelmarknivån finns inte, men då den högsta punkten mot norr
redan överstiger byggnadshöjden om 2,05 m anses byggnaden inte
klara den tillåtna byggnadshöjden om 7,6 m.

Enligt gällande detaljplan tillåts användning handel, i ansökan
redovisas lägenheter (flerbostadshus).

Utformningen anses inte passa in i omgivningen, då målsättning med
detaljplanen är att möjliggöra ett levande centrum med
handelsändamål på fastigheten Tre Kronor 16.

mailto:bygglov@orkelljunga.se
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Åtgärden strider mot gällande detaljplan med våningsantal,
byggnadshöjd och användningen. Dessa åtgärder anses inte som
liten avvikelsen och kan inte beviljas enligt 9 kap. 31b Plan- och
bygglagen (PBL).

Remisser (grannar/myndigheter)
Ärendet har remitterats till kända sakägare. Ingen erinran har
inkommit.

Ärendebeskrivning

Ärendet avser tillbyggnad av våningsplan samt uppföra lägenheter
(flerbostadshus).

Lagar som styr beslutet

9 kap 17 § PBL (Plan- och bygglagen)

Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska

byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på

den avsedda platsen.

Fastigheten ligger inom planlagt område, gällande detaljplan Ö40 styr

förutsättningarna.

9 kap 30 § PBL (Plan- och bygglagen)

Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om

   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser

      a) överensstämmer med detaljplanen, eller

      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen

fastighetsbildningslagen (1970:988),

   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,

   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen

börjar löpa, och

   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och

5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-

11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Åtgärden avviker från gällande detaljplan och följer inte förutsättningarna

enligt 9 kap 30 § Plan- och bygglagen (PBL).
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9 kap 31b § PBL (Plan- och bygglagen).

Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd

som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är

förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och

   1. avvikelsen är liten, eller

   2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).

Åtgärden avviker från gällande detaljplan Ö40. Avvikelsen anses inte som

liten och anses inte nödvändigt i området. Åtgärden följer inte

förutsättningarna enligt 9 kap 31b § Plan- och bygglagen (PBL).

Samhällsbyggnadsförvaltningen utgår från gällande detaljplan Ö40.

Gällande planbestämmelser är HSII .

H: Med H betecknat område får användas endast för handelsändamål.

(För mera utpräglad affärsbebyggelse regleras markens användning

vanligen med bestämmelse av ovan nämnda lydelse. Bestämmelsen kan avse

områden för t.ex. varuhus eller andra affärshus, innehållande butiker eller

kontor eller bådadera samt hotell, restauranger och lagerbyggnader.

Mindre omfattande hantverksrörelse, som kan anses nödvändig för

affärsrörelsens bedrivande anses inbegripen i handelsändamålet).

S: På med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot granntomt

där sådan gräns förekommer inom området (byggnader ska sammanbyggas i

tomtgräns)

II: Byggnad får uppföras i två våningar och byggnadshöjd om 7,6 m



Sida
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I planbeskrivningen benämns vilka målsättningar för planering inom de

centrala delarna har varit:

-att modernisera men behålla samhällets karaktär av kommun- och

affärsområde.

- att inte minska utan om möjligt öka totala butiks- och lokalytan genom

nybyggnad i god standard.

-att bereda plats för centralt boende i begränsad utsträckning.

(Fastigheten Tre Kronor 16 är benämnd med planbestämmelse H-handelsändamål

och berörs inte av ovan text gällande boende. Finns andra fastigheter i

detaljplanen Ö40 som är benämnd med B-bostäder där det medger uppförande av

centrala boende).

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag är att inte bevilja förhandsbesked
med stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (2010:900) för tillbyggnad av
våningsplan samt uppförande av lägenheter (flerbostadshus)

Beslutsunderlag

Ansökan om lov inkommen 2022-08-17
Planritning inkommen 2022-08-17
Fasadritning norr och väst inkommen 2022-08-17
Rev Fasadritning syd och öst inkommen 2022-09-02
Rev Sektionsritning inkommen 2022-09-02
Situationsplan inkommen 2022-09-07

Bilaga

Bilaga 1 Lokalisering daterad 2022-09-21

Bilaga 2 Foto befintligt/nytt daterad 2022-10-05

Bemötande av tjänsteskrivelsen
Sökande ges möjlighet att bemöta tjänsteskrivelsen, svar senats 2022-10-13
till bygglov@orkelljunga.se. Sökande har inte inkommit med synpunkter
eller bemötande gällande tjänsteskrivelsen.

Tjänsteskrivelse skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden (tjänsteskrivelse, handlingar och bilagor)
Sökande (tjänsteskrivelse, handlingar och bilagor)

mailto:bygglov@orkelljunga.se
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Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut

Om du vill överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut eller någon av
avgifterna ska det göras skriftligen och skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 286 80 Örkelljunga alternativt
bygglov@orkelljunga.se

Överklagandet måste ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre
veckor från den dag du tagit del av beslutet.

Sedan samhällsbyggnaden prövat om överklagandet kommit i rätt tid skickas
det till Länsstyrelsen i Skåne för överprövning.

I överklagandet ska det framgå vilket beslut du överklagar – ange
fastighetsbeteckning eller diarienummer – samt varför du anser att beslutet
är felaktigt. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din
uppfattning, bör dessa bifogas. Överklagandet ska undertecknas med namn
och adress. Om du anlitar ombud, måste fullmakt skickas med
överklagandet.

Denna tjänsteskrivelse är signerad digitalt.
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Befitnlig byggnad  

 

 

 

 



Nybyggnad  

 

 

 

 

 

 

 



Nybyggnad  

 

 

 



Nybyggnad  

 

 



Lokalisering - Tre Kronor 16 

Röd markerat: Fastigheten, Tre Kronor 16 (djuraffär och konditori/café i bottenplan)  

Blå markerat: Kommunhuset  

 

 

 

Skärmklipp från geosecma (vårt kart underlag), daterat 2022-09-21 



1(2) ANSÖKAN OM 
FÖRHANDSBESKED 

1.Fastighet och sökanden
Fastighetsbeteckning * Fastighetens gatuadress * 

Sökanden: Förnamn * Efternamn * Person- eller organisationsnummer * 

Postadress * E-postadress (hit skickas beslut om inget annat anges) * 

Postnummer och Ort * Telefon * 

Faktureringsadress (om annan än ovan) * Företagets projektnummer 

2. Medsökande
Förnamn och efternamn  Personnummer  

E-postadress Telefon 

3. Uppgifter om planerad nybyggnad
Enbostadshus * 

Tvåbostadshus 

Fritidshus 

Lokal 

Annat: 

Byggnadsarea: 
Tomtens beskaffenhet 

□ Befintlig fastighet □ Tilltänkt avstyckning (fastighetsarea) ca m2

Tänkt utformning av nybyggnaden 

□ En våning utan inredd vind □ En våning med inredd vind □ Två våningar

□ Källare □ Suterrängvåning □ Annat:

4. Planerad sanitär anläggning
Vatten 

□ Egen brunn □ Gemensam brunn □ Kommunal anslutning
Avlopp 

□ Egen anläggning □ Gemensam anläggning □ Kommunal anslutning
Annat system för vatten och avlopp 

* = Obligatoriska uppgifter



2(2) 

5. Bifogade handlingar
□ Situationsplan

6.Övriga upplysningar (till exempel yttranden)

7. Underskrifter
Ort och datum * Ort och datum 

Sökandens underskrift * Medsökandes underskrift 

Namnförtydligande * Namnförtydligande 

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att bli registrerade i vårt datorsystem och användas för ärendets hantering. Alla uppgifter i detta system är offentliga. Om du 
vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Örkelljunga kommun, 286 80 Örkelljunga 

8. Information om förhandsbesked
Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas 
på den avsedda platsen dvs en lokaliseringsprövning. 

Byggnadsnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt 
förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om 
bygglov inom två år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla.  

Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov föreligger. 

Blanketten lämnas in på Kommunhuset eller skickas till: bygglov@orkelljunga.se 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Örkelljunga kommun, 286 80 Örkelljunga 
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136350

6240150

september 7, 2022

 
 

0 2,5 5 7,5 10 12,51,25
Meter

³
1:200

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30
Koordinatsystem höjd: RH2000
Redovisningen av gränser och rättigheter är inte juridiskt bindande.

Tre Kronor 16

Utdrag ur kommunens baskarta:

6K  GIS-avdelningar

SITUATIONSPLAN:
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Sammanträdesprotokoll 2022-10-31
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(4) PLAN.2022.6

Detaljplan för del av Fagerhult 1:69 mfl
"Biogasanläggning"

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta

att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
teckna planavtal med exploatören och handlägga
detaljplaneärendet.

Ansökan om planuppdrag för del av Fagerhult 1:69,
1:442 och Killhult 3:49 "Biogasanläggning"

Beskrivning av ärendet
Scandinavian Biogas Skånes Fagerhult AB har efter dialog med
Örkelljunga kommun inkommit med ansökan om planbesked för att i
detaljplanearbete utreda möjligheten att uppföra en biogasanläggning med
byggnader, tankar och kontor. Planbeskedet har hanterats i
kommunstyrelsens arbetsutskott (2022-09-14) och Kommunstyrelsen
(2022-10-05).
Uppförande av biogasanläggning kräver att en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) tas fram och därmed tillämpas ett utökat
planförfarande.
Vidare är planläggningen delvis i linje med gällande översiktsplan. I ÖP07
har utveckling av industrimarker pekats ut österut längst med E4an.

Ansökan gäller marker längst med och i nordvästlig riktning som i
gällande översiktsplan är utpekad som landsbygd. Förvaltningen bedömer
att positivt planbesked kan ges utifrån läget i förhållande till E4an-
transport och störningar för omgivningen.



Sammanträdesprotokoll 2022-10-31
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Delar av marken som ansökan avser är redan planlagd för industri i
detaljplan DP103 men ansökan inkluderar även markområden som inte är
planlagd.

Planläggningen finansieras genom planavtal mellan Scandinavian Biogas
Skånes Fagerhult AB och Örkelljunga kommun. Exploatören har anlitat
plankonsult som ska arbeta fram planhandlingar och kommunen ska
handlägga det administrativa och myndighetsutövningen i ärendet.
Förvaltningen behöver uppdras att ta fram planhandlingar för att kunna
teckna planavtal.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden
besluta
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta teckna planavtal
med exploatören och handlägga detaljplaneärendet.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked
Protokoll 2022-09-14 – KSAU §211
Protokoll 2022-10-05 – KS §182

Kristofer Johansson, Samhällsbyggnadschef
Binai Ahmad, Planarkitekt



Sammanträdesprotokoll 2022-10-31
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-10-17 - SBNAU § 98
Tjänsteskrivelse om planuppdrag.pdf
Protokoll 2022-10-05 - KS § 182
Protokoll 2022-09-14 - KSAU § 211
Ansökan om planbesked, Fagerhult 1:69 mfl

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2022-10-17
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SBNAU § 98 PLAN.2022.6

Detaljplan för del av Fagerhult 1:69 mfl
"Biogasanläggning"

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta

att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
teckna planavtal med exploatören och handlägga
detaljplaneärendet.

Ansökan om planuppdrag för del av Fagerhult 1:69,
1:442 och Killhult 3:49 "Biogasanläggning"

Beskrivning av ärendet
Scandinavian Biogas Skånes Fagerhult AB har efter dialog med
Örkelljunga kommun inkommit med ansökan om planbesked för att i
detaljplanearbete utreda möjligheten att uppföra en biogasanläggning med
byggnader, tankar och kontor. Planbeskedet har hanterats i
kommunstyrelsens arbetsutskott (2022-09-14) och Kommunstyrelsen
(2022-10-05).
Uppförande av biogasanläggning kräver att en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) tas fram och därmed tillämpas ett utökat
planförfarande.
Vidare är planläggningen delvis i linje med gällande översiktsplan. I ÖP07
har utveckling av industrimarker pekats ut österut längst med E4an.

Ansökan gäller marker längst med och i nordvästlig riktning som i
gällande översiktsplan är utpekad som landsbygd. Förvaltningen bedömer
att positivt planbesked kan ges utifrån läget i förhållande till E4an-
transport och störningar för omgivningen.



Sammanträdesprotokoll 2022-10-17
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Delar av marken som ansökan avser är redan planlagd för industri i
detaljplan DP103 men ansökan inkluderar även markområden som inte är
planlagd.

Planläggningen finansieras genom planavtal mellan Scandinavian Biogas
Skånes Fagerhult AB och Örkelljunga kommun. Exploatören har anlitat
plankonsult som ska arbeta fram planhandlingar och kommunen ska
handlägga det administrativa och myndighetsutövningen i ärendet.
Förvaltningen behöver uppdras att ta fram planhandlingar för att kunna
teckna planavtal.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden
besluta
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta teckna planavtal
med exploatören och handlägga detaljplaneärendet.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked
Protokoll 2022-09-14 – KSAU §211
Protokoll 2022-10-05 – KS §182

Kristofer Johansson
Binai Ahmad
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om planuppdrag.pdf
Protokoll 2022-10-05 - KS § 182
Protokoll 2022-09-14 - KSAU § 211
Ansökan om planbesked, Fagerhult 1:69 mfl
____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-31



 
 
Örkelljunga kommun 

Webbplats 
www.orkelljunga.se 

E-post 
kommunkontor@orkelljunga.se 

Organisationsnr 
212000-0878 

Postadress 
Kommunledningsförvaltningen 
286 80 Örkelljunga 
 

Besöksadress 
Biblioteksgatan 10 
 
 

Telefon 
0435-550 00 vx 

Fax 
0435-545 40 

Bankgiro 
5250-6847 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Binai Ahmad, 0435-55023 
binai.ahmad@orkelljunga.se 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-10-07 

 
 

 
Diarienummer: 
PLAN.2022.6  

 
 

Ansökan om planuppdrag för del av Fagerhult 1:69, 1:442 
och Killhult 3:49 "Biogasanläggning"  

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden besluta 
att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta teckna planavtal 

med exploatören och handlägga detaljplaneärendet.  
 

Beskrivning av ärendet 
Scandinavian Biogas Skånes Fagerhult AB har efter dialog med Örkelljunga 
kommun inkommit med ansökan om planbesked för att i detaljplanearbete 
utreda möjligheten att uppföra en biogasanläggning med byggnader, tankar och 
kontor. Planbeskedet har hanterats i kommunstyrelsens arbetsutskott (2022-09-
14) och Kommunstyrelsen (2022-10-05). 
Uppförande av biogasanläggning kräver att en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) tas fram och därmed tillämpas ett utökat planförfarande. Vidare är 
planläggningen delvis i linje med gällande översiktsplan. I ÖP07 har utveckling 
av industrimarker pekats ut österut längst med E4an. Ansökan gäller marker 
längst med och i nordvästlig riktning som i gällande översiktsplan är utpekad 
som landsbygd. Förvaltningen bedömer att positivt planbesked kan ges utifrån 
läget i förhållande till E4an- transport och störningar för omgivningen.  
 

   
 
 

mailto:Binai.ahmad@orkelljunga.se
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Delar av marken som ansökan avser är redan planlagd för industri i detaljplan 
DP103 men ansökan inkluderar även markområden som inte är planlagd. 
Planläggningen finansieras genom planavtal mellan Scandinavian Biogas 
Skånes Fagerhult AB och Örkelljunga kommun. Exploatören har anlitat 
plankonsult som ska arbeta fram planhandlingar och kommunen ska handlägga 
det administrativa och myndighetsutövningen i ärendet. 
Förvaltningen behöver uppdras att ta fram planhandlingar för att kunna teckna 
planavtal.  
 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 
Protokoll 2022-09-14 – KSAU §211 
Protokoll 2022-10-05 – KS §182 
 
 
 
Kristofer Johansson    Binai Ahmad 
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt 
 



Sammanträdesprotokoll 2022-10-05
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 182 PLAN.2022.6

Detaljplan för del av Fagerhult 1:69 mfl
"Biogasanläggning"

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked enligt
PBL 5 kap 4-5 §§ för del av fastigheten Fagerhult 1:69 m.fl.
"Biogasanläggning".

Sammanfattning
Scandinavian Biogas Skånes Fagerhult AB har efter dialog med
Örkelljunga kommun inkommit med ansökan om planbesked för att i
detaljplanearbete utreda möjligheten att uppföra en biogasanläggning
med byggnader, tankar och kontor.

I tjänsteskrivelse 2022-08-30 från samhällsbyggnadsförvaltningen
föreslås att det ska lämnas ett positivt planbesked. I tjänsteskrivelsen
framgår att uppförande av biogasanläggning kräver att en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram och därmed tillämpas ett
utökat planförfarande. Planläggningen ligger delvis i linje med gällande
översiktsplan. I ÖP07 har utveckling av industrimarker pekats ut
österut längst med E4:an. Ansökan gäller marker längst med och i
nordvästlig riktning som i gällande översiktsplan är utpekad som
landsbygd. Förvaltningen bedömer att positivt planbesked kan ges
utifrån läget i förhållande till E4:ans transport och störningar för
omgivningen. Delar av marken som ansökan avser är redan planlagd
för industri i detaljplan DP103 men ansökan inkluderar även
markområden som inte är planlagd. Planläggningen finansieras genom
planavtal mellan Scandinavian Biogas Skånes Fagerhult AB och
Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-09-14 - KSAU § 211
Tjänsteskrivelse om planbesked.pdf
Ansökan om planbesked, Fagerhult 1:69 mfl
___________

Expedieras till:
Handläggare (för vidare åtgärd, inklusive expediering till part)



Sammanträdesprotokoll 2022-09-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 211 PLAN.2022.6

Detaljplan för del av Fagerhult 1:69 mfl
"Biogasanläggning"

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna positivt planbesked
enligt PBL 5 kap 4-5 §§ för del av fastigheten Fagerhult 1:69 m.fl.
"Biogasanläggning".

Sammanfattning
Scandinavian Biogas Skånes Fagerhult AB har efter dialog med
Örkelljunga kommun inkommit med ansökan om planbesked för att i
detaljplanearbete utreda möjligheten att uppföra en biogasanläggning
med byggnader, tankar och kontor.

I tjänsteskrivelse 2022-08-30 från samhällsbyggnadsförvaltningen
föreslås att det ska lämnas ett positivt planbesked.

I tjänsteskrivelsen framgår att uppförande av biogasanläggning kräver
att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram och därmed
tillämpas ett utökat planförfarande. Planläggningen ligger delvis i linje
med gällande översiktsplan. I ÖP07 har utveckling av industrimarker
pekats ut österut längst med E4:an. Ansökan gäller marker längst med
och i nordvästlig riktning som i gällande översiktsplan är utpekad som
landsbygd. Förvaltningen bedömer att positivt planbesked kan ges
utifrån läget i förhållande till E4:ans transport och störningar för
omgivningen. Delar av marken som ansökan avser är redan planlagd
för industri i detaljplan DP103 men ansökan inkluderar även
markområden som inte är planlagd. Planläggningen finansieras genom
planavtal mellan Scandinavian Biogas Skånes Fagerhult AB och
Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om planbesked.pdf
Ansökan om planbesked, Fagerhult 1:69 mfl
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2022-10-05



 
 

 
Ansökan om 
planbesked 

Stämpel ankomstdatum

 Datum:    
 
 

Fastighet och sökande 
 

 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

Fastighetens adress 

Sökandens namn Sökandens personnummer/organisationsnummer 

Adress Telefon dagtid (även riktnr) 

Postnummer Postort E-postadress 

Sökandens faktureringsadress (om annan än ovan angiven) 

 
Ärendet gäller planläggning av område för 

 
Enbostadshus 

 
Enbostadshus i grupp Rad-, par-, kedjehus Flerbostadshus 

 
Specialbostadshus Handel Kontor Lager, industri och hantverk 

 
Annan byggnad eller anläggning:    

 
Planerad upplåtandeform för eventuella bostadslägenheter 

Hyresrätt Bostadsrätt Ägandelägenheter 
 

Sammanlagd byggnadsarea Därav bruttoarea bostäder 
m² m² 

 
 

Beskriving och motivering av projektet 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
 
 

Sökandes underskrift 

(betalningsansvarig) Namnförtydligande 

Information 

Avgift kommer att tas ut enligt den av kommunen fastställda taxan. 
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt 
personuppgiftslagen (PuL). Situationsplan eller annan karta över aktuellt 
område skall inlämnas tillsammans med denna ansökan. 
 
NPBL 5 kap - Planbesked 

2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta 
att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att områdesbestämmelser 
ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i 
frågan om att inleda ett sådant planläggningsarbete. 

3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning 
av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som 
visar det område som berörs. Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska 
begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och 
ungefärliga omfattning. 

4 § När kommunen fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § 
ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och 
den som har gjort begäran inte kommer överens om något annat. 

5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda ett 
planläggningsarbete. Om kommunen avser att inleda ett planläggningsarbete, 
ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då arbetet enligt 
kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att 
anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva 
områdesbestämmelser. Om kommunen inte avser att inleda ett 
planläggningsarbete, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det. 



Sammanträdesprotokoll 2022-10-31
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(5) TEKE.2022.22 250

Skogsbruksplan för perioden 2022--2023

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta

att lägga redovisningen av nya skogsbruksplanen
till handlingarna

Sammanfattning
Redovisning av ny skogsbruksplan för perioden 2022-2031 som är
framtagen av Sydved.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-01-31 att den nya
skogsbruksplanen ska redovisas under 2022.
Samhällsbyggnadschef Kristofer Johansson redovisar den av Sydved
framtagna skogsbruksplanen som är gällande under perioden 2022 –
2031.

Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår
Samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga redovisningen till
handlingarna.

Bilaga: Sammanställning skogsbruksplan

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-10-17 - SBNAU § 101
Tjänsteskrivelse - Redovisning skogsbruksplan
Sammanställning av skogsbruksplan

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2022-10-17
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SBNAU § 101 TEKE.2022.22 250

Skogsbruksplan för perioden 2022--2023

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta

att lägga redovisningen av nya skogsbruksplanen
till handlingarna

Sammanfattning
Redovisning av ny skogsbruksplan för perioden 2022-2031 som är
framtagen av Sydved.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-01-31 att den nya
skogsbruksplanen ska redovisas under 2022.
Samhällsbyggnadschef Kristofer Johansson redovisar den av Sydved
framtagna skogsbruksplanen som är gällande under perioden 2022 –
2031.

Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår
Samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga redovisningen till
handlingarna.

Bilaga: Sammanställning skogsbruksplan

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Redovisning skogsbruksplan
Sammanställning av skogsbruksplan
____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-31



 

 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kristofer Johansson 
Kristofer.johansson@orkelljunga.se  
 
 
  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-10-10 

Diarienummer 
 

 
 

 
 

 
 

Redovisning av ny skogsbruksplan 
 
Förslag till beslut:  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.  
 
Beskrivning av ärendet 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-01-31 att den nya skogsbruksplanen 
ska redovisas under 2022 
 
Samhällsbyggnadschef Kristofer Johansson redovisar den av Sydved framtagna 
skogsbruksplanen som är gällande under perioden 2022 – 2031  
 
 
Bilaga: Sammanställning skogsbruksplan  
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Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(6) SBN.2022.38 30

SBN - Energibesparingsåtgärder 2022-2023

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta

att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att aktivt och omgående börja analysera ytter-
ligare energibesparingsåtgärder.
samt

att arbetet ska samordnas med andra förvaltningar,
tydligt kommuniceras och åtgärderna ska konse-
kvensanlyseras och beskrivas innan åtgärd.
samt

att redovisa konsekvensanalysen för nämnden 2022-12-05.

Energibesparingar 2022–2023

Beskrivning av ärendet
Energimyndigheten beskriver situationen enligt nedan:
”Varje kilowattimme (kWh) räknas-nu hjälps vi åt att spara el”
”Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd.
Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk
att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra
situationen genom att minska elanvändningen.
Varför ska vi spara el?
Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i
Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att
importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi
alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Här är tre anledningar:

Vi dämpar elkostnaderna
För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda
mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar
dessutom generellt priset i en positiv riktning.
Vi minskar risken för elbrist i vinter
När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på
dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet.
Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att
användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi
måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför



Sammanträdesprotokoll 2022-10-31
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

vintern, när läget kan bli mer ansträngt.
Vi visar solidaritet
Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige. Men
vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till
minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan
exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.”

Vad samhällsbyggnadsförvaltningen kan göra:
Den absoluta största verksamheten inom förvaltningen som förbrukar
mycket el är gatuverksamheten och då specifikt gatubelysningsnätet,
med en förbrukning på ca 1,5 miljoner kWh /år för samtliga
anläggningar. Förvaltningen ser flera olika möjligheter till
effektiviseringar inom gatubelysningsnätet, både kort och lång sikt.
Under några år framöver kommer vi aktivt jobba för utbyte till LED-
armaturer, vilket kommer dra ner förbrukningen med 50-60 %. Men för
att göra de åtgärder som krävs just nu behöver vi släcka ned vissa
belysningssträckor, där som gatubelysningsnätet är egentligen uttjänt,
utanför planlagda område, utmed vissa av Trafikverkets vägar, och där
det påverkar väldigt få medborgare. Inom tätorterna finns möjlighet att
släcka ner, tex var tredje ljuspunkt. Man kan också se över möjligheten
för att tända belysningen senare på kvällen och släcka tidigare på
morgonen.

Julbelysningen är ingen större ”energitjuv” i Örkelljunga, all vår
julbelysning är idag med LED-teknik. Många kommuner minskar i år
ner sin julbelysning, och det ett bra sätt att visa solidaritet mot de som
behöver elen mer. Att enbart sätta upp julgranar denna vinter är ett
alternativ som förvaltningen kommer utreda.

Konsekvenser för barn
Besparingsåtgärder kan delvis få konsekvenser för barn, framför allt
gällande gatubelysningen. I konsekvensanalysen ska detta utredas.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår
Samhällsbyggnadsnämnden att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att aktivt och omgående börja analysera ytterligare
energibesparingsåtgärder. Arbetet ska samordnas med andra förvaltningar,
tydligt kommuniceras och åtgärderna ska konsekvensanalyseras och
beskrivas innan åtgärd.

Ekonomiska konsekvenser
De prisökningar på el som sker, och troligtvis fortsätter, har en stor
negativ påverkan för nämndens ekonomi. Idag betalar vi enligt avtal ca
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Samhällsbyggnadsnämnden
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signatur

Utdragsbestyrkande

60 öre per kWh, efter årsskiftet förväntas priset stiga med minst två
kronor per kWh.
Att utföra besparingsåtgärderna kan hanteras inom befintlig ram.

Konsekvenser med anledning av diskriminering
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inte att besparingsåtgärderna
medför några konsekvenser med anledning av diskriminering.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-10-17 - SBNAU § 100
Tjänsteskrivelse Besparingsåtgärder 2022-2023

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2022-10-17
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SBNAU § 100 SBN.2022.38 30

SBN - Energibesparingsåtgärder 2022-2023

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta

att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att aktivt och omgående börja analysera ytter-
ligare energibesparingsåtgärder.
samt

att arbetet ska samordnas med andra förvaltningar,
tydligt kommuniceras och åtgärderna ska konse-
kvensanlyseras och beskrivas innan åtgärd.
samt

att redovisa konsekvensanalysen för nämnden 2022-12-05.

Energibesparingar 2022–2023

Beskrivning av ärendet
Energimyndigheten beskriver situationen enligt nedan:
”Varje kilowattimme (kWh) räknas-nu hjälps vi åt att spara el”
”Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd.
Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk
att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra
situationen genom att minska elanvändningen.
Varför ska vi spara el?
Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i
Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att
importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi
alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Här är tre anledningar:

Vi dämpar elkostnaderna
För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda
mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar
dessutom generellt priset i en positiv riktning.
Vi minskar risken för elbrist i vinter
När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på
dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet.
Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att
användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi
måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför
vintern, när läget kan bli mer ansträngt.
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Vi visar solidaritet
Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige. Men
vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till
minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan
exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.”

Vad samhällsbyggnadsförvaltningen kan göra:
Den absoluta största verksamheten inom förvaltningen som förbrukar
mycket el är gatuverksamheten och då specifikt gatubelysningsnätet,
med en förbrukning på ca 1,5 miljoner kWh /år för samtliga
anläggningar. Förvaltningen ser flera olika möjligheter till
effektiviseringar inom gatubelysningsnätet, både kort och lång sikt.
Under några år framöver kommer vi aktivt jobba för utbyte till LED-
armaturer, vilket kommer dra ner förbrukningen med 50-60 %. Men för
att göra de åtgärder som krävs just nu behöver vi släcka ned vissa
belysningssträckor, där som gatubelysningsnätet är egentligen uttjänt,
utanför planlagda område, utmed vissa av Trafikverkets vägar, och där
det påverkar väldigt få medborgare. Inom tätorterna finns möjlighet att
släcka ner, tex var tredje ljuspunkt. Man kan också se över möjligheten
för att tända belysningen senare på kvällen och släcka tidigare på
morgonen.

Julbelysningen är ingen större ”energitjuv” i Örkelljunga, all vår
julbelysning är idag med LED-teknik. Många kommuner minskar i år
ner sin julbelysning, och det ett bra sätt att visa solidaritet mot de som
behöver elen mer. Att enbart sätta upp julgranar denna vinter är ett
alternativ som förvaltningen kommer utreda.

Konsekvenser för barn
Besparingsåtgärder kan delvis få konsekvenser för barn, framför allt
gällande gatubelysningen. I konsekvensanalysen ska detta utredas.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår
Samhällsbyggnadsnämnden att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att aktivt och omgående börja analysera ytterligare
energibesparingsåtgärder. Arbetet ska samordnas med andra förvaltningar,
tydligt kommuniceras och åtgärderna ska konsekvensanalyseras och
beskrivas innan åtgärd.

Ekonomiska konsekvenser
De prisökningar på el som sker, och troligtvis fortsätter, har en stor
negativ påverkan för nämndens ekonomi. Idag betalar vi enligt avtal ca
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60 öre per kWh, efter årsskiftet förväntas priset stiga med minst två
kronor per kWh.
Att utföra besparingsåtgärderna kan hanteras inom befintlig ram.

Konsekvenser med anledning av diskriminering
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inte att besparingsåtgärderna
medför några konsekvenser med anledning av diskriminering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Besparingsåtgärder 2022-2023
____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-31



 

 
 
Örkelljunga kommun 

Webbplats 
www.orkelljunga.se 

E-post 
E-post=xxxxxxxx@orkelljunga.se 

Organisationsnr 
212000-0878 

Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
286 80 Örkelljunga 
 

Besöksadress 
Biblioteksgatan 10 
 
 

Telefon 
0435-550 00 vx 

Fax 
0435-545 40 

Bankgiro 
5250-6847 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kristofer Johansson, 0435 55036 
kristofer.johansson@orkelljunga.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-10-06 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

Energibesparingar 2022–2023 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
Samhällsbyggnadsnämnden att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att aktivt och omgående börja jobba med ytterligare 
energibesparingsåtgärder. Arbetet ska samordnas med andra förvaltningar, 
tydligt kommuniceras och åtgärderna ska konsekvensanalysernas och 
beskrivas innan åtgärd.  
 

Beskrivning av ärendet 
Energimyndigheten beskriver situationen enligt nedan: 
 

”Varje kilowattimme (kWh) räknas-nu hjälps vi åt att spara el” 
”Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. 
Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att 
elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra 
situationen genom att minska elanvändningen.  

Varför ska vi spara el? 

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. 
Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera 
el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt 
att minska elanvändningen. Här är tre anledningar: 

Vi dämpar elkostnaderna 

För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda 
mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar 
dessutom generellt priset i en positiv riktning.   



Örkelljunga kommun 
Datum 
2022-10-06 

 
 

Sida 
2(3) 

 

 

 

 

Vi minskar risken för elbrist i vinter 

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet 
då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans 
minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen 
överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att 
skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer 
ansträngt.   

Vi visar solidaritet 

Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige. Men vi 
hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat 
behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till 
dem, desto mindre gas behöver de använda.” 

 

Vad samhällsbyggnadsförvaltningen kan göra: 

Den absoluta största verksamheten inom förvaltningen som förbrukar 
mycket el är gatuverksamheten och då specifikt gatubelysningsnätet, med en 
förbrukning på ca 1,5 miljoner kWh /år för samtliga anläggningar. 
Förvaltningen ser flera olika möjligheter till effektiviseringar inom 
gatubelysningsnätet, både kort och lång sikt. Under några år framöver 
kommer vi aktivt jobba för utbyte till LED-armaturer, vilket kommer dra ner 
förbrukningen med 50-60 %. Men för att göra de åtgärder som krävs just nu 
behöver vi släcka ned vissa belysningssträckor, där som gatubelysningsnätet 
är egentligen uttjänt, utanför planlagda område, utmed vissa av Trafikverkets 
vägar, och där det påverkar väldigt få medborgare. Inom tätorterna finns 
möjlighet att släcka ner, tex var tredje ljuspunkt. Man kan också se över 
möjligheten för att tända belysningen senare på kvällen och släcka tidigare 
på morgonen.  

Julbelysningen är ingen större ”energitjuv” i Örkelljunga, all vår 
julbelysning är idag med LED-teknik. Många kommuner minskar i år ner sin 
julbelysning, och det ett bra sätt att visa solidaritet mot de som behöver elen 
mer. Att enbart sätta upp julgranar denna vinter är ett alternativ som 
förvaltningen kommer utreda.  

 
Konsekvenser för barn 
Besparingsåtgärder kan delvis få konsekvenser för barn, framför allt gällande 
gatubelysningen. I konsekvensanalysen ska detta utredas. 
 
 
 
 



Örkelljunga kommun 
Datum 
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Ekonomiska konsekvenser 
De prisökningar på el som sker, och troligtvis fortsätter, har en stor negativ 
påverkan för nämndens ekonomi. Idag betalar vi enligt avtal ca 60 öre per 
kWh, efter årsskiftet förväntas priset stiga med minst två kronor per kWh.   
Att utföra besparingsåtgärderna kan hanteras inom befintlig ram.  
 
Konsekvenser med anledning av diskriminering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inte att besparingsåtgärderna medför 
några konsekvenser med anledning av diskriminering.  
 

Kristofer Johansson 
Samhällsbyggnadschef  
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kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har
säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll
för att minska riskerna med otillåten påverkan.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen,
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riskerna med otillåten påverkan. Bedömning grundas på att det saknas
en uttalad ledning och styrning i arbetet kring otillåten påverkan och ett
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riskbaserat arbete mot otillåten påverkan ska styras och följas
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 Göra en översyn av policy för mutor och bestickning samt
riktlinjer och rutiner kopplat till hot och våld för att säkerställa
att dokumenten är uppdaterade utifrån nuvarande organisation
och identifierade riskområden.

 Medvetandegöra medarbetare och förtroendevalda kring
innebörden av otillåten påverkan samt hur otillåten påverkan
kan upptäckas och förebyggas genom att tillhandahålla
informations- och utbildningsinsatser.

 Säkerställa att rutinen för rapportering av incidenter
återkommande kommuniceras till medarbetare för att öka
rapportering och medvetenhet kring rutinen samt säkerställa att
det sker en systematisk uppföljning på såväl verksamhetsnivå
som kommunövergripande nivå.
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Örkelljunga kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det 
förebyggande arbetet mot otillåten påverkan. Uppdraget ingår i revisionsplanen 2022. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, socialnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styrning och tillräcklig 
intern kontroll för att minska riskerna med otillåten påverkan. Vi grundar vår bedömning 
på att det saknas en uttalad ledning och styrning i arbetet kring otillåten påverkan och 
ett strategiskt arbete som tydliggör hur det förebyggande arbetet kan stärkas. Vidare 
genomförs inga återkommande riskanalyser kopplade till risken för otillåten påverkan 
inom ramen för styrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll. Undantag är 
socialnämnden som i 2021 års interna kontroll identifierat en risk avseende 
bedrägeriförsök inom ekonomiskt bistånd. 

Vi kan konstatera att det i vissa delar finns rutiner och arbetssätt för att förebygga 
otillåten påverkan, framför allt avseende hot och våld. Vi bedömer dock att nuvarande 
policy för mutor och bestickning samt riktlinjer och rutiner kopplat till hot och våld är i 
behov av revidering för att säkerställa aktualitet och anpassning till identifierade risker. 
Vi noterar även att det inte genomförs några riktade utbildnings- och 
informationsinsatser kopplat till otillåten påverkan, utöver de insatser som görs inom 
ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med att motverka hot och 
våld.  

Granskningen visar även att rapporteringen av risker, incidenter och tillbud inte alltid 
sker systematiskt enligt gällande rutiner och i den omfattning som avvikelser uppstår. 
Vi anser att detta utgör en allvarlig risk och en brist i det förebyggande arbetet. Vi 
bedömer att kommunstyrelsen i högre utsträckning bör följa upp förekomsten av 
otillåten påverkan utifrån incident- och avvikelserapportering, genomförd intern kontroll 
och eventuella andra undersökningar som exempelvis medarbetarundersökningar. 
Granskade nämnder och styrelse bör även säkerställa att rutinen kring att rapportera 
incidenter och tillbud återkommande kommuniceras till medarbetarna, så att det är 
tydligt hur och när rapportering av incidenter kopplade till otillåten påverkan ska ske. 
Sammantaget bedömer vi att frågan i högre grad behöver aktualiseras i kommunen. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

- Tydliggöra hur arbetet med att bedriva ett systematiskt och riskbaserat arbete 
mot otillåten påverkan ska styras och följas upp. 

- Göra en översyn av policy för mutor och bestickning samt riktlinjer och rutiner 
kopplat till hot och våld för att säkerställa att dokumenten är uppdaterade 
utifrån nuvarande organisation och identifierade riskområden. 

- Medvetandegöra medarbetare och förtroendevalda kring innebörden av 
otillåten påverkan samt hur otillåten påverkan kan upptäckas och förebyggas 
genom att tillhandahålla informations- och utbildningsinsatser. 

- Säkerställa att rutinen för rapportering av incidenter återkommande 
kommuniceras till medarbetare för att öka rapportering och medvetenhet kring 
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rutinen samt säkerställa att det sker en systematisk uppföljning på såväl 
verksamhetsnivå som kommunövergripande nivå.  

- Genomföra en riskanalys som specifikt inriktar sig på riskerna gällande 
otillåten påverkan. Analysen bör utmynna i en analys kring vilka förebyggande 
åtgärder som behöver vidtas för att upptäcka och förhindra otillåten påverkan.  

 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden att: 

- Göra en översyn av rutiner och riktlinjer som rör hot och våld för att 
säkerställa att dokumenten är uppdaterade och aktuella kopplade till 
nuvarande organisation och identifierade riskområden. 

- Säkerställa att rutinen för rapportering av incidenter återkommande 
kommuniceras till medarbetare för att öka rapportering och medvetenhet samt 
säkerställa att det sker en systematisk uppföljning på verksamhetsnivå.  

- Genomföra en riskanalys för att identifiera riskområden kopplade till otillåten 
påverkan på verksamhetsnivå. Analysen bör utmynna i en analys kring vilka 
förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att upptäcka och förhindra 
otillåten påverkan.  
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2 Bakgrund 
Med otillåten påverkan menas trakasserier, hot, våld och korruption som syftar till att 
påverka myndighetsutövningen. Otillåten påverkan behöver inte utgöra brott i juridisk 
mening utan det är främst tjänstemannens uppfattning som avgör vad som är ”otillåtet” 
och olämpligt. En händelse betecknas som otillåten påverkan om den drabbade 
uppfattar att syftet var att påverka tjänsteutövningen.1 

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har genomfört en intervjustudie omfattande 
30 kommuner för att undersöka förekomsten av och utmaningen med 
välfärdsbrottslighet. Kommuner vittnar om att välfärdsverksamheterna utsätts för 
brottslighet som riskerar att bli systemhotande. I SKR:s rapport framhålls otillåten 
påverkan som särskilt allvarligt och som ett växande problem.2 

Revisionen har i sin riskanalys identifierat otillåten påverkan som ett område där 
fördjupad granskning ska genomföras under 2022. Den fördjupade granskningen syftar 
till att bedöma om kommunstyrelsen och ansvariga nämnder har ett ändamålsenligt 
system för styrning och intern kontroll i syfte att minska riskerna med otillåten 
påverkan. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig 
intern kontroll för att minska riskerna med otillåten påverkan.  

I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras. 

- Har kommunstyrelsen och övriga granskade nämnder identifierat och 
kvantifierat risker för otillåten påverkan inom styrelsens/nämndens olika 
ansvarsområden?  

- Har kommunstyrelsen och granskade nämnder rutiner och arbetssätt för att 
förebygga, upptäcka och agera vid otillåten påverkan? 

- Sker en systematisk uppföljning av incidenter kopplade till otillåten påverkan? 

2.2 Avgränsning 
Granskningen avser kommunstyrelsen, socialnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden.  

 

 
1 Brottsförebyggande rådet (2017) ”Att förebygga och hantera påverkansförsök – En handbok” 
2 Sveriges Kommuner och Regioner (2021) ”Välfärdsbrott och otillåten påverkan – Från bidragsfusk till 
systemhotande brottslighet” 
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2.3 Revisionskriterier 

2.3.1 Kommunallagen (2017:725) 

Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § ska nämnderna, var och en inom sitt område, se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt, samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 
verksamheten. Nämnderna ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig och 
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

2.3.2 Övriga utgångspunkter 

2.3.2.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, 
genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Enligt föreskrifterna ska 
det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten. Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur ohälsa och 
olycksfall i arbetet ska förebyggas och hur en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås, 
samt rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.  

Vidare ska arbetsgivaren även se till att arbetstagare har tillräckliga kunskaper om 
regler som har betydelse för arbetsmiljö, risker och förebyggande åtgärder. Enligt 
föreskrifterna ska arbetsgivaren regelbundet undersöka arbetsförhållanden och 
bedöma risker. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. Vid incidenter ska 
arbetsgivaren utreda orsaker för att förebygga upprepning. Arbetsgivaren ska vidare 
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall samt för att uppnå 
en tillfredsställande arbetsmiljö. För de åtgärder som inte genomförs omedelbart ska 
en skriftlig handlingsplan upprättas. 

2.3.2.2 Våld och hot i arbetsmiljön (1993:2) 

Föreskrifterna om Våld och hot i arbetsmiljön anger hur arbetsgivaren ska agera 
avseende arbete där det kan finnas risk för våld eller hot om våld. Av föreskrifterna 
framgår att arbetsgivaren ska utreda risker samt vidta de åtgärder som utredningen 
föranleder. Det framgår även att särskilda säkerhetsrutiner ska finnas, att 
arbetstagarna ska ha tillräcklig utbildning och information, samt att arbetsplatser ska 
placeras, utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld så långt det är 
möjligt förebyggs. Vidare ska incidenter dokumenteras och utredas, hjälp och stöd ska 
erbjudas skyndsamt enligt rutin. 

2.3.2.3 Handbok - Att förebygga och hantera påverkansförsök 

I handboken3 ger Brottsförebyggande rådet en överblick och helhetsbild av arbete mot 
otillåten påverkan, från både demokrati- och arbetsmiljöperspektiv. I handboken lyfts 
centrala delar för det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan på strategisk och 
operativ nivå. Den strategiska delen berör främst långsiktiga och generellt 

 
3 Daterad 2017 
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förebyggande åtgärder. Det framhålls att säkerhets- och personalfunktionerna är 
särskilt viktiga, samt att det kan vara fördelaktigt att flera funktioner inom 
organisationen vidtar åtgärder.  

Vidare anges att utbildningar för att öka medvetenhet hos medarbetare, 
värdegrundsarbete och riskanalyser är av vikt för en säker organisation. För att kunna 
göra relevanta riskbedömningar framhålls det som viktigt att alla risker, tillbud och 
incidenter rapporteras in av medarbetarna och hanteras enligt gällande rutiner. Den 
operativa delen av handboken handlar om förebyggandet av otillåten påverkan, 
exempelvis genom information, kommunikation och bemötande, tillräcklig bemanning, 
lokalers utformning, möblering och larm och reaktiva åtgärder som kan vidtas när något 
inträffat.  

2.3.2.4 Välfärdsbrott och otillåten påverkan – Sveriges Regioner och kommuner 

Enligt SKR:s rapport4 visar flera undersökningar att välfärdsbrott och otillåten påverkan 
ökar i omfattning. De flesta kommuner uppger att problemet med otillåten påverkan har 
ökat och det beskrivs i skriften som ett dolt men växande problem. Av rapporten 
framgår att samtliga 30 intervjuade kommuner ger uttryck för behov av mer kunskap 
om hur organiserad brottslighet påverkar kommunala verksamheter. Det framhålls 
även behov av verktyg och stöd för hantering av problematiken med otillåten påverkan. 
Vidare lyfter kommunerna bristande system för anmälningar och rapportering, hot och 
hat mot förtroendevalda samt olika intresse- och målkonflikter som utmaningar 
avseende att förebygga och hantera otillåten påverkan. En tydlig framgångsfaktor i 
arbetet är, enligt de intervjuade kommunerna, tydlig styrning från ledningen. 

2.4 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer med 
tillförordnad kommunchef, avgående kommunchef, kansli/HR-chef, ekonomichef, 
tillförordnad socialchef, samhällsbyggnadschef samt verksamhetschefer för IFO5, LSS 
och ekonomiskt bistånd.  

Granskningen har även inkluderat en enkätundersökning som riktat sig till medarbetare 
inom socialnämnden som arbetar med handläggning/beslut i myndighetsutövande 
frågor. Samhällsbyggnadsnämnden har ej ingått i granskningen på grund av få 
myndighetsutövande handläggare. Endast ärenden som mynnar ut i bindande beslut 
omfattas av begreppet myndighetsutövning i denna granskning. Resultatet av enkäten 
finns som bilaga till rapporten. 

Rapporten är faktakontrollerad av samtliga intervjuade. 

 
4 Daterad 2021 
5 Individ- och familjeomsorg 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Kommunövergripande styrdokument och riktlinjer 

3.1.1 Reglemente för intern kontroll 

Av reglementet6 framgår att kommunstyrelsen ansvarar för att det finns en organisation 
för intern kontroll inom kommunen. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna ska tillse att en 
organisation upprättas samt att regler och anvisningar antas för intern kontroll inom 
respektive verksamhetsområde. I nämndernas ansvar ingår även utformande av 
tillämpningsregler och riktlinjer för verksamheten utifrån kommunfullmäktiges 
övergripande beslut, utformande av dokumenterade organisations- och 
rutinbeskrivningar, fördelning av attesträtt samt ansvaret för att ha en uppdaterad 
delegationsordning.  

Förvaltningschef ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar med syfte att 
upprätthålla en god intern kontroll. Reglerna ska antas av nämnden och löpande 
rapportering ska ske från förvaltningschef till nämnd. Verksamhetsansvariga ska följa 
antagna regler och anvisningar om intern kontroll, informera medarbetarna om 
innebörden samt verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern 
kontroll. Löpande eller senast i samband med årsredovisningens upprättande ska 
nämnden rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen som sedan utvärderar kommunens samlade system för intern 
kontroll. 

3.1.2 Policy gällande mutor och bestickning 

Av policyn7 framgår att anställda och förtroendevalda aldrig får missbruka sin ställning 
samt att ingen form av korruption accepteras. Det anges att policy och rutin ska vara 
känd i organisationen och utgöra ett stöd för arbetsplatserna i det förebyggande 
arbetet. Av policyn framgår att det är av yttersta vikt att samtliga medarbetare har god 
kännedom om policyn och varje förvaltningschef ansvarar för att informera sina 
anställda. Stöd och vägledning på området och vid tillämpning av policyn ska ges av 
personalenheten. Respektive nämnd ansvarar för att policyn implementeras i 
verksamheten. Förvaltningschefen ansvarar för att policyn och tillhörande rutiner är 
kända samt följs inom förvaltningen och enhetschef ansvarar för detsamma inom den 
egna enheten. 

Vidare framgår att om en anställd får erbjudande om otillbörlig förmån eller gåva ska 
personen meddela sin närmaste chef. Det ska även anmälas till närmaste chef i de fall 
anställda misstänker att annan anställd fått eller blivit erbjuden en muta. Efter att 
chefen mottagit anmälan ansvarar denne för att vidta åtgärder. Handlar det om en 
otillbörlig förmån eller gåva ska chefen kontakta kommunchefen och personalchefen 
som tillsammans avgör om polismyndigheten ska kontaktas. Om en förtroendevald 

 
6 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-15, reviderat 2015-10-26 
7 Antagen av kommunfullmäktige 2016-01-25 
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erbjudits en otillbörlig förmån eller gåva ska denne kontakta kommunstyrelsens 
ordförande och tillsammans med denne avgöra om polismyndigheten ska kontaktas.  

Det framgår att anställda och förtroendevalda i kommunen har ett personligt ansvar att 
agera på ett sådant sätt att allmänhet och media inte får anledning att misstänka att 
den anställda eller förtroendevalda låtit sig påverkas av otillbörliga förmåner.  

I policyn anges vidare exempelsituationer där korruptionsbrott kan bli aktuella, så som 
vid personlig vänskap, måltider i anknytning till arbetet, gåvor och exempel på 
godtagbara respektive icke godtagbara förmåner. 

3.1.3 Riktlinjer mot våld och hot på arbetet   

Av riktlinjen8 framgår att riskbedömning av våld och hot på arbetsplatsen ska göras. 
Kartläggning av var, när och hur våld och hot förekommer eller kan förekomma kan 
bidra till effektivisering av de förebyggande åtgärderna. Det anges även som viktigt att 
bedöma enskilda arbetssituationer, exempelvis gällande viss vårdtagare/klient eller 
stöldbegärliga varor. Enligt riktlinjen ska verktyget för systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM), som finns på intranätet, användas vid kartläggning av risker. Genom verktyget 
skapas, enligt riktlinjen, statistiskt underlag som klargör vad som skett och hur detta 
hanterats. Vidare framgår att en handlingsplan automatiskt upprättas i SAM-verktyget 
efter kartläggning och riskbedömning. Vilka åtgärder som behövs avgörs av risken. 
Skyddsombud och medarbetare ska medverka i arbetet med kartläggning, 
riskbedömning och handlingsplaner. 

Vidare ska det finnas en gemensam grundsyn på förvaltningen och arbetsplatsen för 
hur säkerhetsarbetet ska bedrivas och normalt ansvarar chefen för att arbetet fungerar. 
I riktlinjen anges att anställda ska känna till risker för hot och våld samt att det 
exempelvis kan behövas information om säkerhetsrutiner, utbildning i bemötande samt 
hur man skyddar sig. Information och utbildning kan enligt riktlinjen genomföras vid 
introduktion av nyanställda och vid ordinarie arbetsplatsträffar. I SAM-verktyget finns 
enligt riktlinjen rutiner för rapportering och uppföljning. Det framhålls som viktigt att det 
finns en beredskap i händelse av att en vålds- eller hotsituation inträffar, hur närmaste 
chef ska kopplas in och stöd ska tillhandahållas.  

3.1.4 Visselblåsarfunktion 

Kommunen har köpt in visselblåsarfunktionen Qnister Whistle och tagit fram tillhörande 
rutin samt informationstext. Av den interna rutinen9 för visselblåsning framgår hur 
inkomna anmälningar ska handläggas av berörd personal. Av informationstexten 
framgår att visselblåsning innebär att någon larmar om missförhållanden, som 
exempelvis korruption och oegentligheter, inom kommunen samt att alla som har 
någon form av anknytning till kommunen kan visselblåsa. Vidare framgår att funktionen 
enbart ska användas vid allvarliga missförhållanden samt hur rapportering och 
uppföljning ska ske. Av intervju framgår att information om den nya 

 
8 Framtagen av personalenheten, ej daterad 
9 Ej daterad 
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visselblåsarfunktionen avses kommuniceras ut under senvåren till kommunens 
verksamheter.  

3.1.5 Bedömning 

Vi bedömer att kommunen har övergripande riktlinjer och rutiner som berör otillåten 
påverkan. Berörda policys, riktlinjer och rutiner är dock i behov av revidering och vi ser 
det som eftersträvansvärt att översyn sker för att säkerställa att innehållet är aktuellt 
och anpassat till nuvarande organisation och identifierade risker. Vi ser även det som 
väsentligt att kommunstyrelsen säkerställer att den nya visselblåsarfunktionen 
implementeras och görs känd i kommunens samtliga verksamheter.  

3.2 Organisation och ansvar 
Det finns ingen funktion i kommunen som har ett uttalat ansvar för att leda och 
samordna det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan. Av intervjuerna framgår att 
övergripande riktlinjer i form av policy för mutor och bestickning samt rutin för hot och 
våld tas fram centralt. Dock ansvarar respektive förvaltningschef för det praktiska 
arbetet med att förebygga och hantera otillåten påverkan inom sitt ansvarsområde och 
vid behov utveckla verksamhetsspecifika riktlinjer och rutiner.  

Det saknas kontroller för att följa upp och säkerställa att angivna rutiner i övergripande 
policys och riktlinjer följs. Viss uppföljning sker dock i samband med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. En av de intervjuade påtalar att det finns ett behov av en 
övergripande säkerhetsansvarig i kommunen som kan arbeta mer riktat och strategiskt 
med frågorna. En annan menar att arbetet skulle vara lämpligt att lyfta till en mer 
övergripande nivå inom Familjen Helsingborg.  

3.3 Undersökning av förekomsten av otillåten påverkan 
Av intervjuerna framgår att det inte görs några specifika undersökningar avseende 
förekomsten av otillåten påverkan. De intervjuade uppger att det är svårt att fastställa i 
vilken utsträckning otillåten påverkan förekommer och kommunledningsförvaltningen 
framhåller ett behov av att få arbetet mer synliggjort.  

3.3.1 Riskbedömning och intern kontroll 

Kommunstyrelsen genom kommunledningen har inte genomfört någon övergripande 
riskanalys avseende otillåten påverkan. Vissa risker kopplade till otillåten påverkan har 
identifierats inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, alternativt i den 
interna kontrollen, och inkluderats i dessa processer. 

Enligt uppgift genomförs årliga skyddsronder varpå risker identifieras inom olika 
verksamhetsområden. I kommunhuset finns ett fokus på de lokalmässiga 
förutsättningarna samt mötet med medborgare och klienter, medan det inom 
exempelvis samhällsbyggnad har identifierats risker i samband med tillsyn och 
ensamarbete. Detta har föranlett att tjänstemännen vid behov åker ut i par vid 
tillsynsärenden samt att medarbetarna har öppna kalendrar för att skapa spårbarhet 
kring var man är. Under tiden för coronapandemin har besöksfrekvensen minskat till 
såväl kommunhuset som i olika handläggningsärenden, vilket medfört att fler möten 
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numera sker digitalt, vilket framhålls som en riskminimerande åtgärd. Detta har dock 
föranlett att en större lyhördhet krävs avseende digitala hot. 

I kommunstyrelsens plan för intern kontroll 202110 har representation identifierats som 
ett riskområde. Kontroll har skett av att representation har redovisats enligt gällande 
regelverk samt vikten av transparens för att synliggöra vad kommunen använder medel 
till. I kontrollen av representation 202111 genomfördes ett stickprov av slumpmässigt 
utvalda fakturor där det i uppföljningsrapporten framkom att 73% av fakturorna var 
korrekt redovisade. De avvikelser som förekom var kopplade till fakturor rörande gåvor. 
Som åtgärd ska ekonomienheten förtydliga att de regler för informationsangivelse som 
gäller representation även gäller gåvor. I plan för intern kontroll 202212 anges att 
kontroll av representation ska genomföras inom ramen för kontroll av momshantering 
och avdragsrätt på fakturor, vilket identifierats som en risk. 

I samhällsbyggnadsförvaltningens planer för intern kontroll 202113 samt 202214 anges 
att myndighetsbeslut, utredning och handläggning, ska granskas utifrån ett särskilt 
riskområde genom stickprov av ärendehantering, rutiner och dokumentation. Av 
uppföljningen av den interna kontrollen 2021 framgår att det finns behov av att se över 
de interna rutinerna.15 Behovet av åtgärder har konkretiserats i en åtgärdsplan.16 
Vidare har samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 genomfört en specifik riskbedömning 
och handlingsplan som berör hot- och våldssituationer. 

I socialförvaltningens plan för intern kontroll 202117 framkom bedrägeriförsök inom 
ekonomiskt bistånd som en risk. Kontroll har genomförts genom att handläggare under 
en månad dokumenterat samtliga ärenden utifrån huruvida ansökan varit fullständig, 
om det förekommit några avvikelser samt vilka beslut som fattats. Kontrollen visade att 
det inte förekom några avvikelser. Efter genomförd kontroll arbetades ett årshjul fram 
för kontroller som ska genomföras inom ekonomiskt bistånd under året18. I 
socialförvaltningens plan för intern kontroll 202219 finns inga kontroller som berör 
otillåten påverkan. 

Intervjuade inom socialförvaltningen påtalar risken för en mer otrygg situation för chefer 
till följd av ett förändrat samhällsklimat samt minskad tillit från allmänhet och politiker. 
Vidare lyfts utmaningar avseende gränsdragningar mellan politik och tjänstemän vad 
gäller kommunikation, öppenhet och vem som ska fatta beslut om vad, vilket i viss mån 
bedöms kunna utgöra en form av påverkan. Detta sammanfaller även med resultatet 
från en extern utredning20 avseende socialförvaltningens organisation, som genomförts 
december 2021-mars 2022. Utredningen visar bland annat på utmaningar i samarbetet 
mellan socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen avseende brister i 

 
10 Beslutad av kommunstyrelsen 2021-01-13 
11 Uppföljning av intern kontroll inom Kommunstyrelsen 2021, 2022-01-10 
12 Beslutad av kommunstyrelsens 2022-04-06 
13 Beslutad av samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-01 
14 Daterad 2021-12-30  
15 Uppföljning internkontroll 2021, Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-25 
16 Åtgärdsplan för uppkomna risker i internkontroll 2021, Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03 
17 Beslutad av socialnämnden 2021-02-02 
18 Återrapportering intern kontroll 2021, Socialnämnden 2022-02-09 
19 Beslutad av socialnämnden 2022-01-11 
20 Socialförvaltningens organisation Örkelljunga kommun, Qualitarium, april 2022 
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styrningen. Det framgår även att det finns en brist på respekt för chefshierarkin, vilket 
gör att politiken i vissa fall hanterar operativa förvaltningsfrågor i stället för berörda 
chefsled.  

3.3.2 Bedömning  

Vi bedömer att kommunstyrelsen och övriga granskade nämnder i låg utsträckning 
identifierat och kvantifierat risker för otillåten påverkan inom sina respektive 
ansvarsområden utöver de riskbedömningar som görs kopplat till hot och våld. 
Undantag är socialnämnden som i 2021 års interna kontroll identifierat en risk 
avseende bedrägeriförsök inom ekonomiskt bistånd, vilket vi ser som positivt. Vi ser 
även behov av utvecklingsarbete vad gäller att systematiskt genomföra samt 
dokumentera riskbedömningar och utifrån resultatet av dessa framarbeta 
handlingsplaner samt åtgärder för att minska identifierade risker. I det förebyggande 
arbetet framåt ser vi det som värdefullt att kommunstyrelsen och granskade nämnder 
genomför en riskanalys specifikt inriktad på riskerna med otillåten påverkan.  

Vi konstaterar att det inom kommunen inte finns någon funktion med uttalat ansvar för 
att leda och samordna det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan. Vi ser det som 
viktigt att kommunstyrelsen i ökad utsträckning leder och följer upp arbetet samt tillser 
att angivna policys och riktlinjer följs, för att därigenom stärka det förebyggande och 
strategiska arbetet. 

3.4 Rutiner och förebyggande insatser 

3.4.1 Verksamhetsspecifika styrdokument och rutiner 

3.4.1.1 Kommunledningsförvaltningen  

Av rutiner för hantering av hot och våld21 framgår i punktform hur kommunanställda ska 
agera vid möte med besökare i reception, inför möten, hembesök, vid risk för hotfulla 
eller våldsamma situationer och vid akut hot/våld. Det framgår även vilka åtgärder som 
ska vidtas vid hot via telefon, e-post/sociala medier, sms och post.  

Vidare anges i dokumentet att tillbud, olyckor och krissituationer omgående ska 
rapporteras till chef/arbetsledare samt att denne ska erbjuda stöd. Vid allvarliga 
olycksfall eller tillbud ska det omedelbart anmälas till Arbetsmiljöverket. Arbetsskador 
anmäls till Försäkringskassan och när någon utsatts för hot och våld ska polisanmälan 
göras. 

3.4.1.2 Socialförvaltningen  

Socialförvaltningen har tagit fram en rutin22 för medarbetare inom individ- och 
familjeomsorgen samt annan personal i kommunhuset, avseende instruktioner för hur 
medarbetarna ska agera i reception, vid hembesök samt vid besök på individ- och 
familjeomsorgen. Risksituationer, som exempelvis att vara själv med en klient, ska 
särskilt uppmärksammas. Vidare framgår av rutinen att arbetstagare fortlöpande ska få 

 
21 Framtaget av kommunledningsförvaltningen, daterat 2013-10-23 
22 Tillhör socialförvaltningen, upprättad 2016-06-14 
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information avseende säkerhetsrutiner, att nyanställda ska underteckna dokument på 
att information erhållits samt att enhetschef eller samordnare ansvarar för 
informationen. Rutindokumentet inkluderar handlingsplaner för när en medarbetare 
utsätts för hot och våld, insatser efter akuta hot- och våldssituationer samt vid hot via 
försändelser, telefon, e-post, sociala medier eller bombhot.  

3.4.1.3 Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett dokument som anger hantering av 
hot- och våldssituationer kopplat till yrkesrollen samt krisstöd och utbildning23. 
Dokumentet syftar till att förebygga, undvika och i efterhand hantera hot- och 
våldssituationer i mötet med medborgarna vid tjänsteutövning och på fritiden. Rutinen 
berör alla medarbetare på förvaltningen. Av dokumentet framgår hur medarbetarna ska 
agera inför, under samt efter ett tjänsteärende på eller utanför arbetsplatsen där det 
finns risk för en hot- eller våldssituation, samt vid situationer på fritiden som är 
kopplade till yrkesrollen. Vidare framgår det att chefen ska gå igenom rutinen med sin 
avdelning på arbetsplatsträffar (APT), minst en gång per år samt vid förändringar i 
rutinen. Det framgår även att utbildning inom området hot och våld ska genomföras 
årligen och att denna utbildning är obligatorisk för dem som inte tidigare gått 
utbildningen samt för dem som inte gått utbildningen de senaste tre åren. Chefen ska i 
början av varje år genomföra en uppföljning av tillbudsanmälningar, sammanställa 
detta i en rapport och delge ledningsgruppen, samverkansgruppen samt på APT.  

Av samhällsbyggnadsförvaltningens rutin vid rån, hot och våld24 framgår att 
riskbedömning med checklista ska ligga till grund för omhändertagande av 
arbetstagare som utsatts för en hot- eller våldssituation. Checklistan ska genomföras i 
samråd med skyddsombud och efter att en situation uppkommit ska utvärdering ske. 
Utvärderingen ska dokumenteras och vid behov ska checklistan samt rutiner 
omarbetas och kompletteras utifrån dokumentationen. Vidare framgår att enhetschef 
ansvarar för kontakt mot förvaltningschef samt för att händelsen rapporteras, 
dokumenteras, åtgärdas och följs upp för att säkerställa arbetsmiljökrav. En tillhörande 
riskbedömning och handlingsplan25 har tagits fram avseende riskerna rån, våld, hot och 
trakasserier.  

3.4.2 Förebyggande insatser 

Av intervjuerna framgår att vissa förebyggande insatser genomförs inom 
förvaltningarna i syfte att motverka otillåten påverkan. Åtgärderna har i vissa fall 
genomförts när en incident inträffat eller när ett problemområde identifierats. Ett 
exempel som ges från kommunledningsförvaltningen är att det för ett antal år sedan 
inkom ett större antal bluffakturor till kommunen, vilket nu åtgärdats genom införandet 
av ett system som löpande kontrollerar utbetalningar. Systemet har en spärr som 
förhindrar att utbetalningar genomförs vid misstänkt blufföretag.  

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har det enligt uppgift implementerats 
regelbunden ärendegenomgång. Detta genomförs dels för att matcha ärende mot 

 
23 Daterat 2018-12-10 
24 Daterat 2019-01-29 
25 Daterat 2019-02-15 
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handläggares kompetens, dels för att handläggarna inte ska hantera närståendes eller 
grannars ärenden. Av intervjun framgår att denna försiktighetsåtgärd bidrar till att fånga 
risker i ärendehandläggningen tidigt i bygglovsprocessen. En annan åtgärd, som 
nämnts ovan, är att man alltid ska vara två när man åker ut på tillsynsärenden.  

Inom socialförvaltningen har direktnummer till handläggarna tagits bort från hemsidan, 
inkommande samtal går i stället via växel. Denna åtgärd har vidtagits efter nationell 
medial uppmärksamhet avseende socialtjänstens uppdrag vid omhändertagande av 
barn och socialsekreterarnas roll. Av intervju med chefer inom socialförvaltningen 
framhålls att arbetsgrupperna diskuterar situationer regelbundet och att de genomför 
förebyggande insatser, exempelvis avseende hur de kommunicerar och hur många 
som deltar vid besök. Av den enkät som genomförts inom ramen för granskningen 
framgår att majoriteten av de svarande inte känner till huruvida deras arbetsplats har 
arbetssätt för att förebygga och motverka otillåten påverkan.  

Av genomförd enkätundersökning framgår att 8 av 10 svarande någon gång upplevt att 
de i nuvarande arbete blivit utsatt för försök till otillåten påverkan. Hälften av de 
svarande uppger att det finns en risk för att utsättas för mutor och andra otillbörliga 
erbjudanden i sin yrkesutövning. Samtidigt visar undersökningen att kännedomen kring 
vilka riktlinjer och rutiner som finns för att är låg. 

3.4.3 Utbildning och information 

Det tillhandahålls ingen specifik utbildning avseende otillåten påverkan, dock berörs 
hot och våld inom ramen för utbildning inom systematiskt arbetsmiljöarbete, som riktar 
sig till chefer och skyddsombud. Av genomförd enkätundersökning framgår att 7 av 10 
svarande inte fått någon utbildning eller information om hur risken att utsättas för 
otillåten påverkan i tjänsteutövningen kan minskas. 2 av 10 svarande anger att de har 
tagit del av utbildning eller information för mer än ett år sedan. Det framkommer även 
att 4 av 10 svarande upplever att otillåten påverkan inte lyfts regelbundet på 
arbetsplatsen. 6 av 10 svarande uppger att otillåten påverkan lyfts regelbundet kopplat 
till hot och våld, medan det framgår att skadegörelse, trakasserier och subtila hot samt 
mutor och otillbörliga erbjudanden lyfts i låg utsträckning. 

Enligt uppgift kommer frågan om otillåten påverkan lyftas inom området för 
kommunens säkerhetsarbete på ett framtida ledarforum, som kommunchefen är 
sammankallande till. 

3.4.4 Bedömning 

Vi bedömer att granskade nämnder/styrelse delvis har arbetssätt och rutiner för att 
förebygga, upptäcka och agera vid otillåten påverkan. Vi noterar att de rutiner som 
finns framför allt rör hot och våld och till viss del sammanfaller med åtgärder kopplade 
till nämndernas systematiska arbetsmiljöarbete. Vi bedömer att rutindokumenten 
behöver ses över för att säkerställa aktualitet.  
 
Vi ser positivt på att säkerhetsåtgärder i vissa delar vidtagits kopplade till risken för 
otillåten påverkan inom nämnderna, exempelvis inom samhällsbyggnadsnämnden där 
man genomför regelbundna ärendegenomgångar för att minska risken för jäv samt att 
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man åker ut i par vid tillsynsärenden. Detsamma gäller inom socialnämnden vad gäller 
utformning av lokaler och hantering av besök av klienter.  
 
Vi noterar att det inte genomförts några specifika utbildningsinsatser eller ges 
kontinuerlig information till chefer, medarbetare och förtroendevalda som specifikt berör 
riskerna med otillåten påverkan. Av enkätundersökningen framgår att majoriteten av de 
svarande inte känner till om det finns arbetssätt för att förebygga och motverka otillåten 
påverkan på arbetsplatsen. Dock svarar 8 av 10 att de upplevt att de utsatts för försök 
till otillåten påverkan, vilket vi ser som en allvarlig risk. Vi anser att det är av yttersta 
vikt att kommunstyrelsen som övergripande ansvarig för att leda och samordna 
kommunens förvaltning tillser att frågan aktualiseras, såväl på kommunövergripande 
nivå som på nämndsnivå. Vidare är det av vikt att medvetandegraden, i form av 
informations- och utbildningsinsatser, gällande riskerna för otillåten påverkan 
synliggörs såväl på verksamhetsnivå som för politiker. 

3.5 Uppföljning av incidenter 
Incidentrapportering sker i systemet KIA.26 De intervjuade från 
kommunledningsförvaltningen och HR-enheten uppfattar att rutiner avseende 
anmälningar följs och att anmälningar sker. Det görs ingen central uppföljning utifrån 
rapporterade incidenter utan det är respektive chef som följer upp anmälningar och 
rapporterar till berörd nämnd. Enligt uppgift kopplas stöd vid företagshälsovård in direkt 
vid händelser som kräver det.  

Enligt uppgift är KIA-systemet inte användarvänligt för anmälning av situationer eller 
risker som är vaga och på så vis att de är svåra att kategorisera. Av intervju med 
chefer inom socialförvaltningen framgår att rapportering inte sker systematiskt och att 
det finns en risk för mörkertal. Risker diskuteras dock löpande utifrån situationer som 
inträffat i arbetsgrupperna eller i möte med klienter/brukare. Av genomförd enkät bland 
handläggare inom socialförvaltningen framgår att ungefär hälften av de svarande är 
osäkra på hur de ska rapportera om de utsatts för otillåten påverkan. Samtliga 
svaranden i enkäten uppger att de inte rapporterat i KIA när de utsatts för otillåten 
påverkan. Samtidigt uppger majoriteten att de någon gång utsatts för försök till otillåten 
påverkan i sitt arbete. 

Av händelser som rapporterats i KIA-systemet under 202027 framgår att den vanligaste 
skadeorsaken/risken var hot och våld. År 2020 rapporterades drygt 60 tillbud och ca 15 
olycksfall kategoriserades som hot och våld. Även år 2021 var hot och våld den 
vanligaste skadeorsaken/risken med ca 65 anmälda tillbud och ca 10 olycksfall. 
Samma år rapporterades ca 25 tillbud i kategorin psykisk överbelastning och ca 15 
tillbud samt riskobservationer inom kategorin psykosocial påverkan. Kategorin 
inblandat objekt/person visar att vid de flesta olycksfall, tillbud och riskobservationer 
som rapporterats in 2020–2021 är en annan person, brukare eller elev/barn inblandad.    

 
26 System för avvikelserapportering, tillhandahålls av Afa Försäkring 
27 Översikt över händelser Örkelljunga kommun, 2020 samt 2021, utdrag från IA 
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3.5.1 Bedömning 

Vi noterar att det finns ett incidentrapporteringssystem men att rapportering inte sker 
systematiskt enligt gällande rutiner och i den omfattning som incidenter/avvikelser 
uppstår. Vidare saknas en systematisk uppföljning av inrapporterade incidenter på 
övergripande nivå. Av enkätundersökningen framgår att ingen av de svarande 
rapporterat in via KIA när de utsatts för otillåten påverkan i sin tjänsteutövning. 

Vi anser att kommunstyrelsen och berörda nämnder återkommande bör kommunicera 
rutinen kring rapportering av incidenter och avvikelser för att säkerställa att det är 
tydligt för medarbetare samt förtroendevalda hur och när incidentrapporteringssystemet 
ska användas. Vi bedömer även att kommunstyrelsen bör genomföra en systematisk 
uppföljning av inrapporterade incidenter för att säkerställa att adekvata åtgärder vidtas, 
i syfte att minska risker och stärka det förebyggande arbetet.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, socialnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styrning och tillräcklig 
intern kontroll för att minska riskerna med otillåten påverkan. Vi grundar vår bedömning 
på att det saknas en uttalad ledning och styrning i arbetet kring otillåten påverkan och 
ett strategiskt arbete som tydliggör hur det förebyggande arbetet kan stärkas. Vidare 
genomförs inga återkommande riskanalyser kopplade till risken för otillåten påverkan 
inom ramen för styrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll. Undantag är 
socialnämnden som i 2021 års interna kontroll identifierat en risk avseende 
bedrägeriförsök inom ekonomiskt bistånd. 

Vi kan konstatera att det i vissa delar finns rutiner och arbetssätt för att förebygga 
otillåten påverkan, framför allt avseende hot och våld. Vi bedömer dock att nuvarande 
policy för mutor och bestickning samt riktlinjer och rutiner kopplat till hot och våld är i 
behov av revidering för att säkerställa aktualitet och anpassning till identifierade risker. 
Vi noterar även att det inte genomförs några riktade utbildnings- och 
informationsinsatser kopplat till otillåten påverkan, utöver de insatser som görs inom 
ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med att motverka hot och 
våld.  

Granskningen visar även att rapporteringen av risker, incidenter och tillbud inte alltid 
sker systematiskt enligt gällande rutiner och i den omfattning som avvikelser uppstår. 
Vi anser att detta utgör en allvarlig risk och en brist i det förebyggande arbetet. Vi 
bedömer att kommunstyrelsen i högre utsträckning bör följa upp förekomsten av 
otillåten påverkan utifrån incident- och avvikelserapportering, genomförd intern kontroll 
och eventuella andra undersökningar som exempelvis medarbetarundersökningar. 
Granskade nämnder och styrelse bör även säkerställa att rutinen kring att rapportera 
incidenter och tillbud återkommande kommuniceras till medarbetarna, så att det är 
tydligt hur och när rapportering av incidenter kopplade till otillåten påverkan ska ske. 
Sammantaget bedömer vi att frågan i högre grad behöver aktualiseras i kommunen. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 
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- Tydliggöra hur arbetet med att bedriva ett systematiskt och riskbaserat arbete 
mot otillåten påverkan ska styras och följas upp. 

- Göra en översyn av policy för mutor och bestickning samt riktlinjer och rutiner 
kopplat till hot och våld för att säkerställa att dokumenten är uppdaterade 
utifrån nuvarande organisation och identifierade riskområden. 

- Medvetandegöra medarbetare och förtroendevalda kring innebörden av 
otillåten påverkan samt hur otillåten påverkan kan upptäckas och förebyggas 
genom att tillhandahålla informations- och utbildningsinsatser. 

- Säkerställa att rutinen för rapportering av incidenter återkommande 
kommuniceras till medarbetare för att öka rapportering och medvetenhet kring 
rutinen samt säkerställa att det sker en systematisk uppföljning på såväl 
verksamhetsnivå som kommunövergripande nivå.  

- Genomföra en riskanalys som specifikt inriktar sig på riskerna gällande 
otillåten påverkan. Analysen bör utmynna i en analys kring vilka förebyggande 
åtgärder som behöver vidtas för att upptäcka och förhindra otillåten påverkan.  

 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden att: 

- Göra en översyn av rutiner och riktlinjer som rör hot och våld för att 
säkerställa att dokumenten är uppdaterade och aktuella kopplade till 
nuvarande organisation och identifierade riskområden. 

- Säkerställa att rutinen för rapportering av incidenter återkommande 
kommuniceras till medarbetare för att öka rapportering och medvetenhet samt 
säkerställa att det sker en systematisk uppföljning på verksamhetsnivå.  

- Genomföra en riskanalys för att identifiera riskområden kopplade till otillåten 
påverkan på verksamhetsnivå. Analysen bör utmynna i en analys kring vilka 
förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att upptäcka och förhindra 
otillåten påverkan.  

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 

Ida Brorsson Evelina Witoft 
Certifierad kommunal yrkesrevisor Verksamhetsrevisor 
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A Bilaga 
Enkät om otillåten påverkan 

Antal deltagare som ombetts att besvara enkäten: 18 

Antal erhållna enkätsvar: 10 (svarsfrekvens om 56%) 
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ÖRKELLJUNGA KOMMUN 2022-06-22 
Revisorerna 
 

Till: Kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
 
För kännedom till: Kommunfullmäktige 
 
 
Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan 
 
KPMG har av Örkelljunga kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det förebyggande arbetet mot 
otillåten påverkan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden 
och samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern 
kontroll för att minska riskerna med otillåten påverkan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, socialnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styrning och tillräcklig intern kontroll för 
att minska riskerna med otillåten påverkan. Vi grundar vår bedömning på att det saknas en uttalad 
ledning och styrning i arbetet kring otillåten påverkan och ett strategiskt förebyggande arbete.  
 
Av granskningen framgår att det inte genomförs några återkommande riskanalyser kopplade till risken 
för otillåten påverkan inom ramen för styrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll med 
undantag från socialnämnden. Vi bedömer att det i vissa delar finns rutiner och arbetssätt för att 
förebygga otillåten påverkan, framför allt avseende hot och våld. Vi noterar att det inte genomförs 
några riktade utbildnings- och informationsinsatser kopplat till otillåten påverkan, utöver de insatser 
som görs inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med att motverka hot och 
våld. Vi kan även konstatera att rapporteringen av risker, incidenter och tillbud inte alltid sker 
systematiskt enligt gällande rutiner och i den omfattning som avvikelser uppstår. 
 
Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2022-06-22 och beslutade att 
översända rapporten till kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder styrelsen och 
nämnderna avser att vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i 
rapporten. Yttrandet ska vara revisionen tillhanda 2022-09-30. 
 
 
2022-06-22 
 
För Örkelljunga kommuns revisorer, 
 
 

Håkan Wallin 
Ordförande 
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KMPG- Granskning otillåten påverkan 
 
Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande och översända detta till 
kommunfullmäktige som information.  

 

Sammanfattning 
Revisorerna har genom KPMG granskat det förebyggande arbetet mot 
otillåten påverkan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har 
säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll för att 
minska riskerna med otillåten påverkan.  
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, 
socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden inte säkerställt en 
ändamålsenlig styrning och tillräcklig intern kontroll för att minska riskerna 
med otillåten påverkan. Bedömning grundas på att det saknas en uttalad 
ledning och styrning i arbetet kring otillåten påverkan och ett strategiskt 
förebyggande arbete.  
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att vidta följande åtgärder:  

• Tydliggöra hur arbetet med att bedriva ett systematiskt och 
riskbaserat arbete mot otillåten påverkan ska styras och följas upp. 

• Göra en översyn av policy för mutor och bestickning samt riktlinjer 
och rutiner kopplat till hot och våld för att säkerställa att dokumenten 
är uppdaterade utifrån nuvarande organisation och identifierade 
riskområden. 

• Medvetandegöra medarbetare och förtroendevalda kring innebörden 
av otillåten påverkan samt hur otillåten påverkan kan upptäckas och 
förebyggas genom att tillhandahålla informations- och 
utbildningsinsatser.  

• Säkerställa att rutinen för rapportering av incidenter återkommande 
kommuniceras till medarbetare för att öka rapportering och 
medvetenhet kring rutinen samt säkerställa att det sker en systematisk 
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Datum 
2022-10-21 

 
 

Sida 
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uppföljning på såväl verksamhetsnivå som kommunövergripande 
nivå.  

• Genomföra en riskanalys som specifikt inriktar sig på riskerna 
gällande otillåten påverkan. Analysen bör utmynna i en analys kring 
vilka förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att upptäcka och 
förhindra otillåten påverkan.  
 

Revisorerna har begärt yttrande från kommunstyrelsen, socialnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden senast till 2022-09-30. 
Kommunstyrelsen har yttrat sig för berörda nämnder till revisionen, enligt 
beslut i kommunstyrelsen 2022-09-07 
Kommunstyrelsen beslutade även 2022-09-07 att berörda nämnder ska yttra 
sig, och överlämna sina antagna yttrande som information till 
kommunfullmäktige 

 
Förslag till yttrande:  
Samhällbyggnadschefen föreslår i denna tjänsteskrivelse att 
samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande yttrande till 
kommunfullmäktige: 
"Samhällsbyggnadsnämnden delar revisorernas, och kommunstyrelsens, 
bild av att arbetet med otillåten påverkan behöver aktualiseras och 
utvecklas. Av denna anledning kommer en kommunövergripande 
kartläggning kring otillåtna påverkansförsök genomföras, vilket involverar 
både förtroendevalda och tjänstepersoner. En handlingsplan kopplat till 
området kommer tas fram för att systematiskt och riskbaserat kunna arbeta 
mot otillåten påverkan. I handlingsplanen kommer bland annat en översyn 
av dokument att genomföras samt informations- och utbildningsinsatser 
ingå. Arbetet mot otillåten påverkan förväntas påbörjas senast under våren 
2023 och bör samordnas av kommunledningsförvaltningen.  
 
 

Kristofer Johansson 
Samhällsbyggnadschef  
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Delegationsbeslut
2022-08-01 - 2022-08-31

BYGG.2022.161 Beslut StartB

LÄRKESHOLM 1:25 Beslutsdatum 2022-08-24

BeslutsfattareLärkesholm 530 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD257

Niklas Ekström Anmälan för eldstad och rökkanal

VINTERGATAN 2 D LGH 1202

22457 LUND

BYGG.2022.149 Beslut BEV. SB

MILSTOLPEN 7 Beslutsdatum 2022-08-25

BeslutsfattareStorgatan 11 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28637 Örkelljunga BD261

Malgorzata Dalka Ansökan - Rivningslov av komplementbyggnad

VÄSTRA RINGARP 475

28691 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2021.16 Beslut Int. SLUTB

VARGEN 1 Beslutsdatum 2022-08-31

BeslutsfattareÄngelholmsvägen 23 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf BD265

Christian Westring Bygglov för nybyggnad av padelhall och förråd-/lagerbyggnad

BYGG.2022.154 Beslut StartB

ÅRRÖD 7:1 Beslutsdatum 2022-08-25

BeslutsfattareÅrröd 424 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28691 Örkelljunga BD260

Stefan Persson Anmälan för eldstad och rökkanal

Årröd 424

286 91 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.159 Beslut BEV. SB

ÅSLJUNGA 9:39 Beslutsdatum 2022-08-19

BeslutsfattareBarkarevägen 6 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28672 Åsljunga BD251

Michiel Ouintÿn van Gennep Ansökan - bygglov fasadändring

Barkarevägen 6

286 72 ÅSLJUNGA



BYGG.2022.109 Beslut BEV. SB

LJUNGASKOG 13:23 Beslutsdatum 2022-08-17

BeslutsfattareLjungaskog 196 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28691 Örkelljunga BD246

Margit Johansson Bygglov - ansökan om garage/förråd

PLANVÄGEN 10

26772 BILLESHOLM

BYGG.2022.152 Beslut StartB

SÅNNESTORP 1:62 Beslutsdatum 2022-08-22

BeslutsfattareSånnestorp 9002 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28691 Örkelljunga BD256

Emil Andersson Anmälan för eldstad och rökkanal

Sånnestorp 9002

286 91 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2020.204 Beslut SlutB

DRAKABYGGET 1:54 Beslutsdatum 2022-08-18

BeslutsfattareStjärnljusvägen 5 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf BD247

Ingvar Persson Ansökan - nybyggnad av enbostadshus med carprot/förråd

Almliden 48

286 32 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.58 Beslut Beviljat

ÅSLJUNGA 2:55 Beslutsdatum 2022-08-31

BeslutsfattareLandshövdingevägen 37 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28672 Åsljunga BD264

Pia Ekelund Ansökan - till- och ombyggnad av enbostadshus

Landshövdingevägen 37

286 72 ÅSLJUNGA

BYGG.2022.164 Beslut StartB

JÄNNAHOLM 1:10 Beslutsdatum 2022-08-29

BeslutsfattareJännaholm 8560 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28674 Skånes Fagerhult BD262

Catharina Lind Anmälan för eldstad och rökkanal

Jännaholm 8560

286 74 SKÅNES FAGERHULT



BYGG.2022.147 Beslut StartB

FRÖET 2 Beslutsdatum 2022-08-31

BeslutsfattareAlmliden 30 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28636 Örkelljunga BD263

Joel Holmqvist Anmälan - Attefallskomplementbyggnad (gäststuga)

Almliden 30

286 36 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.129 Beslut BEV. SB

SKJUTFLAGGAN 4 Beslutsdatum 2022-08-19

BeslutsfattareÅgatan 4 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28637 Örkelljunga BD250

Rebecka Svensson Bygglov för nybyggnad av uterum och rivning garage

ÅGATAN 4

28637 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2017.169 Beslut SlutB

BJÖRNHOLM 1:14 / 1:38 Beslutsdatum 2022-08-25

BeslutsfattareBjörnholm 8988 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf286 73 Skånes Fagerhult BD258

Alf Carlsson Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
BJÖRNHOLM 1:14, Björnholm 8988

Östervärn 31

266 33 Munka-Ljungby

BYGG.2022.144 Beslut StartB

MÖLLEVÅNGEN 6 Beslutsdatum 2022-08-22

BeslutsfattareHallandsvägen 34 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28631 Örkelljunga BD254

Kurt Nilsson Anmälan - Attefallskomplementbyggnad

HALLANDSVÄGEN 34

28631 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.111 Beslut BEV. SB

ÅSLJUNGA 2:112 Beslutsdatum 2022-08-22

BeslutsfattareParadisvägen 3 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28672 Åsljunga BD253

Simon Andertun Ansökan - bygglov för nybyggnad av garage/carport/förråd

Paradisvägen 3

286 72 ÅSLJUNGA



BYGG.2020.94 Beslut Beviljat

EKET 2:74 Beslutsdatum 2022-08-16

BeslutsfattareFabriksvägen 2 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28695 Eket BD244

Bygg AB Gösta Bengtsson Tidsbegränsat lov för nybyggnad av kontorshus på fastigheten
EKET 2:74, Fabriksvägen 2

Fabriksvägen 2

286 95 Eket

BYGG.2022.124 Beslut ÅTER

BOALT 3:11 Beslutsdatum 2022-08-16

BeslutsfattareBoalt 1402 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD243

Lotta Friberg Bygglov - tillbyggnad av uterum

Boalt 1402

286 92 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.148 Beslut BEV. SB

HARBÄCKSHULT 22:2 Beslutsdatum 2022-08-19

BeslutsfattareHarbäckshult 325 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28691 Örkelljunga BD249

HÅLERYD AKTIEBOLAG Ansökan - Nybyggnad av nätstation

ÄNGELHOLMSVÄGEN 17

28633 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.136 Beslut BEV. SB

STENBOCKEN 2 Beslutsdatum 2022-08-22

BeslutsfattareSkogavägen 10 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28631 Örkelljunga BD252

HKJ Fastighet AB Bygglov för nybyggnad av garage och rivning av bef

Mörtstigen 6

286 35 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.155 Beslut StartB

SJUNKAMOSSA 3:14 Beslutsdatum 2022-08-22

BeslutsfattareSjunkamossa 1630 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf26691 Össjö BD255

Niklas Dahl Anmälan för eldstad och rökkanal

SJUNKAMOSSA 1630

26691 ÖSSJÖ



BYGG.2022.66 Beslut StartB

ÖSTRA FLINKA 5:30 Beslutsdatum 2022-08-25

Beslutsfattare Västra Flinka 443 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf BD259

Caroline Neuman Ansökan - bygglov enbostadshus med fristående garage

Västra Flinka 443

286 91 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.89 Beslut Beviljat

ÅRRÖD 6:1 Beslutsdatum 2022-08-18

BeslutsfattareÅrröd 486 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf26491 Klippan BD248

Erik Ågren Ansökan - bygglov enbostadshus

BYVÄGEN 8 LGH 1004

26471 ÖSTRA LJUNGBY

BYGG.2022.138 Beslut BEV. SB

ÖRKELLJUNGA 155:2 Beslutsdatum 2022-08-17

BeslutsfattareOtto Stenbocks väg 2 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28634 Örkelljunga BD245

E.ON Energidistribution AB Ansökan - Nybyggnad av nätstation

Box 233

281 23 HÄSSLEHOLM



Delegationsbeslut
2022-09-01 - 2022-09-30

BYGG.2022.71 Beslut SlutB

FLINTAN 5 Beslutsdatum 2022-09-13

BeslutsfattareStenåldersgatan 10 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf BD285

Caroline Tinebo Ansökan - bygglov enbostadshus med carport och förråd

Smedjebacken 1830

268 76 KÅGERÖD

BYGG.2022.176 Beslut BEV. SB

ÖSTRA SPÅNG 6:7 Beslutsdatum 2022-09-27

BeslutsfattareSkåneporten 3 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28638 Örkelljunga BD304

Acrinova Östra Spång 6:7 AB Ansökan - bygglov för byte/uppsättning av skylt

KRUSEGRÄND 42 B

21225 MALMÖ

BYGG.2022.198 Beslut StartB

LEMMESHULT 3:66 Beslutsdatum 2022-09-29

BeslutsfattareLemmeshult 1589 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD310

Jonas Olsson Anmälan för eldstad och rökkanal

Lemmeshult 1589

286 92 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.137 Beslut SlutB

ENEN 2 Beslutsdatum 2022-09-27

BeslutsfattareOtto Stenbocks väg 45 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28634 Örkelljunga BD302

Linda Borg Anmälan - Ny pelletspanna

OTTO STENBOCKS VÄG 45

28634 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.69 Beslut SlutB

SPARVEN 10 Beslutsdatum 2022-09-09

BeslutsfattareBangatan 9 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28637 Örkelljunga BD281

Örkelljunga Sparven 10 AB Ansökan - bygglov för skylt/ljusanordning

KUNGSGATAN 56

11122 STOCKHOLM



BYGG.2022.165 Beslut StartB

VÄSTRA FLINKA 6:44 Beslutsdatum 2022-09-02

BeslutsfattareVästra Flinka 451 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28691 Örkelljunga BD269

Kariann Neuman Anmälan för eldstad av enbostadshus på fastigheten VÄSTRA
FLINKA 6:44, Västra Flinka 451

Västra Flinka 451

286 91 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.167 Beslut StartB

TURABYGGET 1:62 Beslutsdatum 2022-09-02

BeslutsfattareLingonvägen 10 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28636 Örkelljunga BD271

Karl-Johan Mårtensson Anmälan för eldstad och rökkanal

Lingonvägen 10

286 36 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.184 Beslut StartB

LEMMESHULT 3:55 Beslutsdatum 2022-09-12

BeslutsfattareLemmeshult 1055 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD282

Robin Jansson Anmälan för eldstad och rökkanal

Lemmeshult 1055

286 92 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.154 Beslut SlutB

ÅRRÖD 7:1 Beslutsdatum 2022-09-08

BeslutsfattareÅrröd 424 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28691 Örkelljunga BD277

Stefan Persson Anmälan för eldstad och rökkanal

Årröd 424

286 91 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.151 Beslut StartB

VEMMENTORP 4:4 Beslutsdatum 2022-09-14

BeslutsfattareVemmentorp 545 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD286

Stefan Nilsson Anmälan om rivning av enbostadshus

Järnbläst 503

286 92 ÖRKELLJUNGA



BYGG.2022.166 Beslut BEV. SB

ÅSLJUNGA 87:6 Beslutsdatum 2022-09-05

BeslutsfattareOrreslättsvägen 17 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28672 Åsljunga BD272

Marcus Karlsson Ansökan - fasadändring, fönsterbyte och putsning av fasad

Orreslättsvägen 17

286 72 ÅSLJUNGA

BYGG.2022.194 Beslut StartB

LÖNNEN 2 Beslutsdatum 2022-09-26

BeslutsfattareOtto Stenbocks väg 23 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28634 Örkelljunga BD297

Michael Andersson Anmälan för eldstad och rökkanal

OTTO STENBOCKS VÄG 23

28634 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2021.187 Beslut StartB

TOCKARP 8:130 Beslutsdatum 2022-09-06

BeslutsfattareTockarp 587 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD274

Kent Larsson Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus

TOCKARP 591

28692 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.196 Beslut StartB

DRAKABYGGET 2:2 Beslutsdatum 2022-09-29

BeslutsfattareDrakabygget 1297 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD309

Jenny Rönneholm Anmälan för eldstad och rökkanal

Drakabygget 1297

286 92 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.150 Beslut Beviljat

FAGERHULT 1:176 Beslutsdatum 2022-09-14

BeslutsfattareBjörkgatan 5 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf BD287

SPESO Bygg AB Ansökan - bygglov för enbostadshus

Klostervägen 4 F

264 35 KLIPPAN



BYGG.2022.180 Beslut StartB

GRENEN 5 Beslutsdatum 2022-09-12

BeslutsfattareGamla Hallandsvägen 27 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28636 Örkelljunga BD283

Herbert Gjedved Anmälan för eldstad och rökkanal

Gamla Hallandsvägen 27

286 36 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.146 Beslut ÅTER

EKET 1:188 Beslutsdatum 2022-09-06

BeslutsfattareStinsens väg 7 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28695 Eket BD273

Lars Dahmström Ansökan - Tillbyggnad av enbostadshus (terass)

STINSENS VÄG 7

28695 EKET

BYGG.2022.171 Beslut StartB

KORNETTEN 9 Beslutsdatum 2022-09-02

BeslutsfattareRusthållaregatan 4 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28633 Örkelljunga BD270

Thomas Nilsson Anmälan för eldstad och rökkanal

Spelmansgatan 2

252 71 RÅÅ

BYGG.2019.94 Beslut SlutB

VÄSTRA SPÅNG 4:162 Beslutsdatum 2022-09-22

BeslutsfattareVästra Spång 619 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD295

David Karlsson Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten VÄSTRA
SPÅNG 4:162, Västra Spång 619

VÄSTRA SPÅNG 619

28692 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.178 Beslut StartB

DRAKABYGGET 3:5 Beslutsdatum 2022-09-30

BeslutsfattareDrakabygget 1314 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD314

Ruta Baniene Anmälan för eldstad och rökkanal

Drakabygget 1314

286 92 ÖRKELLJUNGA



BYGG.2022.168 Beslut Beviljat

AMMUNITIONEN 7 Beslutsdatum 2022-09-30

BeslutsfattareSkytteparksvägen 64 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf BD311

Canan Koc Ansökan - bygglov för nybyggnad av enbostadshus

RUSTHÅLLAREGATAN 28

28633 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2021.50 Beslut SlutB

SMEDJAN 16 Beslutsdatum 2022-09-22

BeslutsfattareJärnblästgatan 18 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28632 Örkelljunga BD294

Timo Lordhem Bygglov för byte av taktäckningsmaterial av enbostadshus på
fastigheten SMEDJAN 16, Järnblästgatan 18

Järnblästgatan 18

286 32 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.193 Beslut StartB

LJUNGASKOG 11:16 Beslutsdatum 2022-09-27

BeslutsfattareLjungaskog 312 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28691 Örkelljunga BD300

Mikael Gustafsson Anmälan - rivning av fritidshus

LJUNGASKOG 305

28691 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2021.137 Beslut SlutB

RYTTAREN 6 Beslutsdatum 2022-09-27

BeslutsfattareRyttmästaregatan 5 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28634 Örkelljunga BD301

Bjarne E Jörgensen Ansökan om utvändig ändring av enbostadshus

Ryttmästaregatan 5

286 34 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.203 Beslut StartB

SÅGEN 5 Beslutsdatum 2022-09-30

BeslutsfattareGamla Hallandsvägen 13 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28636 Örkelljunga BD313

Hugo Josefsson Anmälan för eldstad och rökkanal

Gamla Hallandsvägen 13

286 36 ÖRKELLJUNGA



BYGG.2021.200 Beslut SlutB

VÄRSJÖ 6:38 Beslutsdatum 2022-09-27

BeslutsfattareVärsjö 6412 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28674 Skånes Fagerhult BD303

Nicholas Wranéus Ansökan om eldstad och rökkanal

VÄRSJÖ 6412

28674 SKÅNES FAGERHULT

BYGG.2022.54 Beslut BEV. SB

JÄRNBLÄST 3:12 Beslutsdatum 2022-09-02

BeslutsfattareFjärilstigen 11 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD268

Camilla Lissing Ansökan - bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus

Fjärilstigen 11

286 92 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.175 Beslut StartB

FALKEN 6 Beslutsdatum 2022-09-12

BeslutsfattareBiblioteksgatan 6 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28634 Örkelljunga BD284

Måns Sjödahl Anmälan för eldstad och rökkanal

Biblioteksg. 6

286 34 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.89 Beslut StartB

ÅRRÖD 6:1 Beslutsdatum 2022-09-01

BeslutsfattareÅrröd 486 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf26491 Klippan BD266

Erik Ågren Ansökan - bygglov enbostadshus

BYVÄGEN 8 LGH 1004

26471 ÖSTRA LJUNGBY

BYGG.2022.187 Beslut StartB

BOALT 25:3 Beslutsdatum 2022-09-19

BeslutsfattareBoalt 1389 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD290

Camilla Svensson Anmälan för eldstad och rökkanal

Boalt 1389

286 92 ÖRKELLJUNGA



BYGG.2022.191 Beslut StartB

TRUMPETEN 8 Beslutsdatum 2022-09-19

BeslutsfattareRusthållaregatan 13 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28633 Örkelljunga BD288

Esbjörn Bosson Anmälan för eldstad och rökkanal

Rusthållaregatan 13

286 33 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.183 Beslut StartB

ÅSLJUNGA 9:84 Beslutsdatum 2022-09-09

BeslutsfattareLandshövdingevägen 3B Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28672 Åsljunga BD279

Anna Sonesson Anmälan för eldstad och rökkanal

Landshövdingevägen 3 B

286 72 ÅSLJUNGA

BYGG.2022.32 Beslut StartB

BOALT 4:5 Beslutsdatum 2022-09-29

BeslutsfattareBoalt 1408 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD308

Therese Eliasson Bygglov - tillbyggnad av enbostadshus

Boalt 1408

286 92 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2021.74 Beslut SlutB

STUBBEN 3 Beslutsdatum 2022-09-29

BeslutsfattareAlmliden 50 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28636 Örkelljunga BD306

Lars Andersson Ansökan om bygglov för garage

Almliden 50

286 36 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.132 Beslut BEV. SB

ÖSTRA SPÅNG 4:50 Beslutsdatum 2022-09-02

BeslutsfattareSkåneporten 12 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28638 Örkelljunga BD267

Lars Nylén Ansökan - Solcellsanläggning och uppförande av container
(brandsäker förvaring av batteri)



BYGG.2021.16 Beslut Int. SLUTB

VARGEN 1 Beslutsdatum 2022-09-06

BeslutsfattareÄngelholmsvägen 23 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf BD275

Christian Westring Bygglov för nybyggnad av padelhall och förråd-/lagerbyggnad

BYGG.2022.158 Beslut BEV. SB

FJÄRDINGEN 9 Beslutsdatum 2022-09-19

BeslutsfattareSmultronvägen 6 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28636 Örkelljunga BD292

Öivind Nilsrud Ansökan - bygglov nybyggnad av dubbelgarage

Smultronvägen 6

286 36 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.182 Beslut StartB

HARBÄCKSHULT 9:22 Beslutsdatum 2022-09-09

BeslutsfattareHarbäckshult 315 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28691 Örkelljunga BD278

Andreas Ekvall Anmälan för eldstad och rökkanal

HARBÄCKSHULT 315

28691 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.190 Beslut StartB

SMEDHULT 10:4 Beslutsdatum 2022-09-19

BeslutsfattareSmedhult 8260 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28674 Skånes Fagerhult BD289

Lars Christer Egelholm Anmälan för eldstad och rökkanal

GRANLIDEN 12

28636 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.201 Beslut StartB

KVISTEN 2 Beslutsdatum 2022-09-26

BeslutsfattareAskliden 9 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28636 Örkelljunga BD299

Bo Anders Kjell Persson Anmälan för eldstad och rökkanal

ASKLIDEN 9

28636 ÖRKELLJUNGA



BYGG.2022.179 Beslut StartB

TOCKARP 8:8 Beslutsdatum 2022-09-09

BeslutsfattareTockarp 595 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD280

Jan Henrik Torkelsson Anmälan för eldstad och rökkanal

TOCKARP 595

28692 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.195 Beslut StartB

LILLA BJÄLKABYGGET
4:2

Beslutsdatum 2022-09-29

BeslutsfattareLilla Bjälkabygget 1342 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28692 Örkelljunga BD307

Rasmus Andersson Anmälan för eldstad och rökkanal

Lilla Bjälkabygget 1342

286 92 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.188 Beslut StartB

GEVÄRET 2 Beslutsdatum 2022-09-19

BeslutsfattareSkytteparksvägen 13 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28637 Örkelljunga BD291

Kenneth Karlsson Anmälan för eldstad och rökkanal

SKytteparksvägen 13

286 37 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.204 Beslut StartB

ÅSLJUNGA 2:82 Beslutsdatum 2022-09-30

BeslutsfattareNorra Sonnarpsvägen 44 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28672 Åsljunga BD312

Stanislav Jungova Anmälan för eldstad och rökkanal

Norra Sonnarpsvägen 44

286 72 ÅSLJUNGA

BYGG.2022.150 Beslut Beviljat

FAGERHULT 1:176 Beslutsdatum 2022-09-28

BeslutsfattareBjörkgatan 5 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf BD305

Ingvar Persson Ansökan - bygglov för enbostadshus

Almliden 48

286 36 ÖRKELLJUNGA



BYGG.2022.78 Beslut Beviljat

FAGERHULT 1:445 Beslutsdatum 2022-09-23

Beslutsfattare Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf BD296

Ingvar Persson Ansökan - nybyggnad av enbostadshus

Almliden 48

286 32 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.202 Beslut StartB

PISTOLEN 8 Beslutsdatum 2022-09-26

BeslutsfattareSkytteparksvägen 36 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28637 Örkelljunga BD298

Natalie Kvarnborg Kjeseth Anmälan för eldstad och rökkanal

Skytteparksvägen 36

286 37 ÖRKELLJUNGA

BYGG.2022.173 Beslut StartB

TROTTATORP 2:15 Beslutsdatum 2022-09-08

BeslutsfattareTrottatorp 8683 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28674 Skånes Fagerhult BD276

Rolf Nilsson Anmälan för eldstad och rökkanal,
ny kamin i byggnaden och ny
skorsten i fasad.Trottatorp 8683

286 74 SKÅNES FAGERHULT

BYGG.2017.96 Beslut SlutB

KLOCKGJUTAREN 11 Beslutsdatum 2022-09-20

BeslutsfattareKlockgatan 25 Byggnadsinspektör

Beslutsparagraf28634 Örkelljunga BD293

Elin Bengtsson Bygglov för tillbyggnad, utvändig ändring av enbostadshus
samt stödmur på fastigheten KLOCKGJUTAREN 11,
Klockgatan 25



Sammanträdesprotokoll 2022-10-31
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(11) SBN.2022.7

Ärendelista

Samhällsbyggnadsnämnden förslås besluta

att lägga ärendelista för augusti och september till
handlingarna

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-10-17 - SBNAU § 104
BMA 20220801--20220831
BMA 20220901--20220930
Bygglov 20220801--20220831
Bygglov 20220901--20220930
TILLSYN 20220801--20220831
TILLSYN 20220901--20220930

____________
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Sammanträdesprotokoll 2022-10-17
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SBNAU § 104 SBN.2022.7

Ärendelista

Arbetsutskottet beslutar

att lägga ärendelista för augusti och september till
handlingarna

Beslutsunderlag
BMA 20220801--20220831
BMA 20220901--20220930
Bygglov 20220801--20220831
Bygglov 20220901--20220930
TILLSYN 20220801--20220831
TILLSYN 20220901--20220930
____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-31



BMA 20220801--20220831

Ärende Initierare DPL Handläggare Startad

Beskrivning

Gattino Coffee & Tea

Mikael Klitgaard

200 Maria Paulsson 2022-08-16BMA.2022.40

Anmälan om livsmedelsregistrering Stenbocken 22, Gattino Café

Andrzej Zaborowski

Andrzej Zaborowski

200 Maria Paulsson 2022-08-31BMA.2022.41

Beställning av förenklad nybyggnadskarta

Jenny Bjerring

Jenny Bjerring

200 Maria Paulsson 2022-08-31BMA.2022.42

Beställning av nybyggnadskarta

Antal ärenden: 3

2022-10-11 10:54:12 Sida 1 av 1



BMA 20220901--20220930

Ärende Initierare DPL Handläggare Startad

Beskrivning

Barakiel Fastigheter AB

Barakiel Fastigheter AB

200 Maria Paulsson 2022-09-30BMA.2022.43

Beställning av förenklad nybyggnadskarta

Antal ärenden: 1

2022-10-11 10:55:07 Sida 1 av 1



BYGG 20220801--20220831

Ärende Initierare DPL Handläggare Startad

Beskrivning

SPESO Bygg AB

Ingvar Persson

SPESO Bygg AB

231,01 Malin Johansson 2022-08-02BYGG.2022.150

Ansökan - bygglov för enbostadshus

Stefan Nilsson

Stefan Nilsson

236 Malin Johansson 2022-08-09BYGG.2022.151

Anmälan om rivning av enbostadshus

Emil Andersson

Emil Andersson

235 Christina Breili 2022-08-09BYGG.2022.152

Anmälan för eldstad och rökkanal

Tuan Nguyen

Nhung Nguyen

Tuan Nguyen

Mikael Klitgaard

231,05 Christina Breili 2022-08-10BYGG.2022.153

Ansökan - ändrad användning och fasadändring

Stefan Persson

Stefan Persson

235 Malin Johansson 2022-08-10BYGG.2022.154

Anmälan för eldstad och rökkanal

Niklas Dahl

Niklas Dahl

Louise Neuman

235 Christina Breili 2022-08-10BYGG.2022.155

Anmälan för eldstad och rökkanal

Paul Claus Christensen 231 Christina Breili 2022-08-15BYGG.2022.156

Bygglov för fritidshus och gäststuga. Förnyelse lov

Pontus Claesson

Sortera Materials AB

233 Malin Johansson 2022-08-15BYGG.2022.157

Ansökan - Vedupplag

Öivind Nilsrud

Öivind Nilsrud

231,08 Christina Breili 2022-08-15BYGG.2022.158

Ansökan - bygglov nybyggnad av dubbelgarage

Johanna Heuvelman

Michiel Ouintÿn van Gennep

Michiel Quintÿn van Gennep

231,03 Malin Johansson 2022-08-17BYGG.2022.159

Ansökan - bygglov fasadändring

Leif Winterhof

Vaida Strazda

Ugne Meidute

Vaida Strazda

231,01 Christina Breili 2022-08-18BYGG.2022.160

Ansökan bygglov - nybyggnad av enbostadshus samt studiohus

Niklas Ekström

Niklas Ekström

235 Christina Breili 2022-08-18BYGG.2022.161

Anmälan för eldstad och rökkanal

2022-10-11 10:51:25 Sida 1 av 2



Ärende Initierare DPL Handläggare Startad

Beskrivning

Malgorzata Dalka

Bennie Dalka

Bennie Dalka

231,17 Malin Johansson 2022-08-18BYGG.2022.162

Förhandsbesked - Tillbyggnad av våningsplan samt uppförande av lägenheter Tre Kronor 16

Reia Lepic Sofiadotter

Reia Sofiadotter

235 Malin Johansson 2022-08-18BYGG.2022.163

Anmälan för eldstad och rökkanal

Catharina Lind

Catharina Lind

235 Christina Breili 2022-08-25BYGG.2022.164

Anmälan för eldstad och rökkanal

Kariann Neuman

Kariann Neuman

235 Christina Breili 2022-08-29BYGG.2022.165

Anmälan för eldstad av enbostadshus på fastigheten VÄSTRA FLINKA 6:44, Västra Flinka 451

Therese Oscarsson

Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

231,31 Christina Breili 2022-08-30BYGG.2022.166

Ansökan - fasadändring, fönsterbyte och putsning av fasad

Karl-Johan Mårtensson

Karl-Johan Mårtensson

235 Malin Johansson 2022-08-31BYGG.2022.167

Anmälan för eldstad och rökkanal

Canan Koc

Leif Nielsen

Mehmet Akif Koc

Mehmet Akif Koc

231,01 Malin Johansson 2022-08-31BYGG.2022.168

Ansökan - bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Ingemar Johansson

E.ON Energidistribution AB, IB334488

Marie Hylén

E.ON Energidistribution AB, IB 334488

233,01 Christina Breili 2022-08-31BYGG.2022.169

Ansökan - bygglov för ny transformatorstation

Antal ärenden: 20

2022-10-11 10:51:25 Sida 2 av 2



BYGG 20220901--20220930

Ärende Initierare DPL Handläggare Startad

Beskrivning

Barakiel Fastigheter AB

Barakiel Fastigheter AB

237,01 Malin Johansson 2022-09-01BYGG.2022.170

Ansökan - tidsbegränsat bygglov

Thomas Nilsson

Thomas Nilsson

235 Malin Johansson 2022-09-01BYGG.2022.171

Anmälan för eldstad och rökkanal

Berne Andersson 231,23 Christina Breili 2022-09-02BYGG.2022.172

Ansökan - ersätta vedbod med växthus,fasadändring samt tillbyggnad av containerbyggnad

Rolf Nilsson

Rolf Nilsson

235 Malin Johansson 2022-09-02BYGG.2022.173

Anmälan för eldstad och rökkanal,
ny kamin i byggnaden och ny
skorsten i fasad.

Sortera Materials AB

Pontus Claesson

233 Malin Johansson 2022-09-05BYGG.2022.174

Ansökan - vedupplag

Måns Sjödahl

Måns Sjödahl

235 Malin Johansson 2022-09-05BYGG.2022.175

Anmälan för eldstad och rökkanal

Hjelte Restaurang AB

Hjelte Restaurang AB

Acrinova Östra Spång 6:7 AB

231,09 Christina Breili 2022-09-05BYGG.2022.176

Ansökan - bygglov för byte/uppsättning av skylt

Marie Johansson

Marie Johansson

Jörgen Johansson

233 Malin Johansson 2022-09-07BYGG.2022.177

Ansökan - bygglov för uppförande av 4 st ställplatser

Ruta Baniene

Ruta Baniene

235 Christina Breili 2022-09-07BYGG.2022.178

Anmälan för eldstad och rökkanal

Jan Henrik Torkelsson

Jan Torkelsson

235 Christina Breili 2022-09-07BYGG.2022.179

Anmälan för eldstad och rökkanal

Herbert Gjedved

Herbert Gjedved

235 Malin Johansson 2022-09-07BYGG.2022.180

Anmälan för eldstad och rökkanal

Rolf Malmgren

E.ON Energidistribution AB

Marie Hylén

Berne Olsson

E.ON Energidistribution

233,02 Christina Breili 2022-09-07BYGG.2022.181

Ansökan - bygglov för nybyggnad av fördelningsstation med transformatorer inomhus samt mast

Jennie Jönsson

2022-10-11 10:52:58 Sida 1 av 4



Ärende Initierare DPL Handläggare Startad

Beskrivning

Andreas Ekvall

Andreas Ekvall

235 Malin Johansson 2022-09-08BYGG.2022.182

Anmälan för eldstad och rökkanal

Anna Sonesson

Anna Sonesson

235 Malin Johansson 2022-09-08BYGG.2022.183

Anmälan för eldstad och rökkanal

Robin Jansson

Robin Jansson

235 Malin Johansson 2022-09-08BYGG.2022.184

Anmälan för eldstad och rökkanal

Stig Karlsson

Stig Karlsson

Gerd Karlsson

235,1 Malin Johansson 2022-09-13BYGG.2022.185

Ansökan - bygglov för uppsättning av solceller på tak

Stig Karlsson

Gerd Karlsson

Stig Karlsson

235,1 Malin Johansson 2022-09-13BYGG.2022.186

Ansökan - uppsättning av solceller på tak

Camilla Svensson

Camilla Svensson

235 Christina Breili 2022-09-14BYGG.2022.187

Anmälan för eldstad och rökkanal

Kenneth Karlsson

Kenneth Karlsson

235 Christina Breili 2022-09-14BYGG.2022.188

Anmälan för eldstad och rökkanal

Åsbo hus AB

Anders Svengren

Åsbo hus AB

234,01 Christina Breili 2022-09-14BYGG.2022.189

Ansökan - Nybyggnation av fritidshus

Lars Christer Egelholm

Lars Egelholm

235 Malin Johansson 2022-09-16BYGG.2022.190

Anmälan för eldstad och rökkanal

Esbjörn Bosson

Esbjörn Bosson

235 Malin Johansson 2022-09-16BYGG.2022.191

Anmälan för eldstad och rökkanal

Maria Paulsson 2022-09-16BYGG.2022.192

Bygglov för nybyggnad av

Mikael Gustafsson

Mikael Gustafsson

236 Malin Johansson 2022-09-21BYGG.2022.193

Anmälan - rivning av fritidshus

Michael Andersson

Michael Andersson

235 Malin Johansson 2022-09-21BYGG.2022.194

Anmälan för eldstad och rökkanal

Rasmus Andersson

Rasmus Andersson

235 Christina Breili 2022-09-21BYGG.2022.195

2022-10-11 10:52:58 Sida 2 av 4



Ärende Initierare DPL Handläggare Startad

Beskrivning

Anmälan för eldstad och rökkanal

Jenny Rönneholm

Jenny Rönneholm

235 Christina Breili 2022-09-22BYGG.2022.196

Anmälan för eldstad och rökkanal

Stefan Nilsson

Åsljungapallen AB

267 Christina Breili 2022-09-22BYGG.2022.197

Ansökan - Strandskyddsdispens

Jonas Olsson

Jonas Olsson

235 Christina Breili 2022-09-22BYGG.2022.198

Anmälan för eldstad och rökkanal

Peter Malm

Siv Persson Malm

Peter Malm

234,02 Malin Johansson 2022-09-22BYGG.2022.199

Ansökan - bygglov för tillbyggnad av fritidshus

Elisabeth Erlansson

Olle Nilsson

Olle Nilsson

235 Christina Breili 2022-09-23BYGG.2022.200

Anmälan för eldstad och rökkanal

Bo Persson

Bo Anders Kjell Persson

235 Malin Johansson 2022-09-23BYGG.2022.201

Anmälan för eldstad och rökkanal

Natalie Kvarnborg Kjeseth

Natalie Kvarnborg Kjeseth

235 Malin Johansson 2022-09-23BYGG.2022.202

Anmälan för eldstad och rökkanal

Hugo Josefsson

Hugo Josefson

235 Malin Johansson 2022-09-26BYGG.2022.203

Anmälan för eldstad och rökkanal

Stanislav Jungova

Stanislava Jungova

235 Malin Johansson 2022-09-26BYGG.2022.204

Anmälan för eldstad och rökkanal

Jim Nordqvist

Jim Nordqvist

231,02 Malin Johansson 2022-09-26BYGG.2022.205

Ansökan - bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

Niklas Friberg

Maria Rodin Matuzovic

Niklas Friberg

235 Christina Breili 2022-09-27BYGG.2022.206

Anmälan för eldstad och rökkanal

Niklas Friberg

Maria Rodin Matuzovic

Niklas Friberg

232,06 Christina Breili 2022-09-27BYGG.2022.207

Ansökan - bygglov för ombyggnad av komplementbyggnad

Marie-Charlotte Hammar

Marie Charlotte Hammar

235 Christina Breili 2022-09-27BYGG.2022.208

Anmälan för eldstad och rökkanal

2022-10-11 10:52:58 Sida 3 av 4



Ärende Initierare DPL Handläggare Startad

Beskrivning

Maria Grönnegaard

Maria Grönnegaard

234,01 Maria Paulsson 2022-09-30BYGG.2022.209

Ansökan - tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av fritidshus

Antal ärenden: 40

2022-10-11 10:52:58 Sida 4 av 4



TILLSYN 20220801--20220831

Ärende Initierare DPL Handläggare Startad

Beskrivning

Marianne Foli Knudsen 221 Maria Paulsson 2022-08-09TILLSYN.2022.11

TILSYN - Ovårdad tomt - annat klagomål, vedhantering-bilar-vattentäkt Eket 1:28

Tobias Persson 221 Maria Paulsson 2022-08-09TILLSYN.2022.12

TILLSYN - Ovårdad tomt/byggnad Eket 1:110

ERIK ÖHLENSCHLÄGER

Carl Peterson

METTE ÖHLENSCHLÄGER

221 Maria Paulsson 2022-08-15TILLSYN.2022.13

TILLSYN - Olovligt uppförda byggnader vid tomtgräns

Inge-Lise Helms

Villy Christensen

221 Maria Paulsson 2022-08-15TILLSYN.2022.14

TILLSYN - Olovligt uppförd byggnad i tomtgräns

Antal ärenden: 4

2022-10-11 10:56:06 Sida 1 av 1



TILLSYN 20220901--20220930

Ärende Initierare DPL Handläggare Startad

Beskrivning

Ann-Kristin Sturesson

Johnny Sturesson

221 Maria Paulsson 2022-09-05TILLSYN.2022.15

TILLSYN - ändrad använding, bostad?

Mattias Göstasson 00 Maria Paulsson 2022-09-05TILLSYN.2022.16

TILLSYN - inget inkommet bygglov eller ändrad användning (Livsmedelsregistrering, Gårdsbutik)

Mats Svensson

Annika Oredsson

221 Christina Breili 2022-09-22TILLSYN.2022.17

TILLSYN - olovligt uppförande av lagertält?

Rolf Andersson

Eva Andersson

221 Maria Paulsson 2022-09-22TILLSYN.2022.18

TILLSYN - olovlig inglasning av uterum samt 1 st olovlig byggnation?

Linda Bukin Klitgaard

Michail Bukin

221 Maria Paulsson 2022-09-23TILLSYN.2022.19

TILLSYN - Olovlig byggnad

Catharina Lind 221 Christina Breili 2022-09-26TILLSYN.2022.20

TILLSYN - olovliga byggnationer växthus, utbyggnad

Bengt Erik Svensson

Berit Inga Kristina Svensson

221 Maria Paulsson 2022-09-26TILLSYN.2022.21

TILLSYN - Allmänfarlig byggnad

ANGELIKA KROHN 221 Maria Paulsson 2022-09-27TILLSYN.2022.22

TILLSYN - ovårdad tomt

Antal ärenden: 8

2022-10-11 10:57:20 Sida 1 av 1



Sammanträdesprotokoll 2022-10-31
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(12) SBN.2022.2

Föranmälda övriga ärenden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Sammanfattning

Ärendets behandling

Beslutsunderlag

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2022-10-31
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(13) SBN.2022.9

Övriga ärenden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Sammanfattning

Ärendets behandling

Beslutsunderlag

____________

Expedieras till:


	Föredragningslistan
	1. Val av person att jämte ordföranden justera protokollet samt bestämma tid för justering
	2. Fastställande av dagordning
	3. Förhandsbesked - Tillbyggnad av våningsplan samt uppförande av lägenheter Tre Kronor 16
	    3.1 Protokoll 2022-10-17 - SBNAU § 97
	    3.2 Tjänsteskrivelse Förhandsbesked nämnd
	    3.3 Planritning - befintligt källarplan 
	    3.4 Planritning - befintligt plan 1
	    3.5 Planritning - befitnligt plan 2
	    3.6 Planritning - nytt plan 3
	    3.7 Planritning - nytt plan 4
	    3.8 Planritning - nytt plan kallvind 
	    3.9 Foto befintligt och nytt
	    3.10 Lokalisering - Tre Kronor 16
	    3.11 Ansökan om förhandsbesked
	    3.12 Rev Fasadrirting - Söder 
	    3.13 Situationsplan
	    3.14 Rev Fasadritning - Öster 
	    3.15 Fasadritning - Norr
	    3.16 Fasadritning - Väster 
	    3.17 Rev Sektionsritning 
	4. Detaljplan för del av Fagerhult 1:69 mfl "Biogasanläggning"
	    4.1 Protokoll 2022-10-17 - SBNAU § 98
	    4.2 Tjänsteskrivelse om planuppdrag.pdf
	    4.3 Protokoll 2022-10-05 - KS § 182
	    4.4 Protokoll 2022-09-14 - KSAU § 211
	    4.5 Ansökan om planbesked, Fagerhult 1:69 mfl
	5. Skogsbruksplan för perioden 2022--2023
	    5.1 Protokoll 2022-10-17 - SBNAU § 101
	    5.2 Tjänsteskrivelse - Redovisning skogsbruksplan
	    5.3 Sammanställning av skogsbruksplan
	6. SBN - Energibesparingsåtgärder 2022-2023
	    6.1 Protokoll 2022-10-17 - SBNAU § 100
	    6.2 Tjänsteskrivelse Besparingsåtgärder 2022-2023
	7. Sammanträdesdatum 2023 förslag - SBN
	    7.1 Protokoll 2022-10-17 - SBNAU § 99
	    7.2 Rev Sammanträdesdatum 2023 förslag - SBN
	8. KPMG - Granskning av otillåten påverkan
	    8.1 KPMG - Slutversion granskning av otillåten påverkan Örkelljunga.pdf
	    8.2 KPMG - Missiv - Granskning otillåten påverkan.pdf
	    8.3 Tjänsteskrivelse - Samhällsbyggnadsnämndens yttrande otillåten påverkan
	9. Information från förvaltningsledningen
	10. Delegationsbeslut 
	    10.1 Protokoll 2022-10-17 - SBNAU § 103
	    10.2 Delegationsbeslut 20220801--20220831
	    10.3 Delegationsbeslut 20220901--20220930
	11. Ärendelista
	    11.1 Protokoll 2022-10-17 - SBNAU § 104
	    11.2 BMA 20220801--20220831
	    11.3 BMA 20220901--20220930
	    11.4 Bygglov 20220801--20220831
	    11.5 Bygglov 20220901--20220930
	    11.6 TILLSYN 20220801--20220831
	    11.7 TILLSYN 20220901--20220930
	12. Föranmälda övriga ärenden
	13. Övriga ärenden

	Faktureringsadress om annan än ovan: 
	Företagets projektnummer: 
	Epostadress: 
	Annat: Ombyggnad Lokal o Lägenheter 
	Byggnadsarea: 
	Tilltänkt avstyckning fastighetsarea ca m2: Off
	undefined_3: 
	En våning med inredd vind: Off
	Två våningar: Off
	Källare: Off
	Suterrängvåning: Off
	Annat_2: On
	undefined_4: Tillbyggnad i våningsplan 
	Annat system för vatten och avlopp: 
	undefined_13: 
	Fastighetens gatuadress: Skogavägen 1
	fyll i: 2022-08-17
	fastighetsbeteckning: Tre Kronor 16
	Förnamn: Bennie 
	efternamn: Dalka 
	person org nr: 
	postadress: Västra Ringarp 475
	EMail4_es_:email: abdalka67@gmail.com
	Telefon: 0708 - 12 82 53 
	postnummer och ort: 286 91 Örkelljunga
	personnnr ej obli: 
	namn efternamn: 
	tele nr: 
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Ja
	Check Box13: Ja
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Ja
	Check Box22: Ja
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Text25: Bifogar med Plan, Fasader och Sektionsritning, önskas Situationsplan får ni återkomma 
	Name26_es_:fullname: Bennie Dalka 
	Signature27_es_:signature: 
	ort datum obli: 2022-08-17
	Text29: 
	Signature30_es_:signature: 
	Name31_es_:fullname: 
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	planbesked: 2022-08-25
	Fastighetsbeteckning: Delar av Fagerhult 1:69 och 1:442 samt Kihlhult 3:49
	Fastighetsägare om annan än sökanden: Scandinavian Biogas Skånes Fagerhult AB
	Fastighetens adress: Snapphaneallén
	Sökandens namn: Scandinavian Biogas Skånes Fagerhult AB
	Sökandens personnummerorganisationsnummer: 559388-7143
	Adress: Kungsbron 1
	Telefon dagtid även riktnr: 0707929255
	Postnummer: 111 22
	Postort: Stockholm
	Epostadress1: carl.tullberg@scandinavianbiogas.com
	Sökandens faktureringsadress om annan än ovan angiven: invoices@scandinavianbiogas.com   REF: CSE027-501
	Enbostadshus: Off
	Enbostadshus i grupp: Off
	Rad par kedjehus: Off
	Flerbostadshus: Off
	Specialbostadshus: Off
	Handel: Off
	Kontor: Off
	Lager industri och hantverk: Off
	Annan byggnad eller anläggning: On
	undefined: Biogasanläggning
	Hyresrätt: Off
	Bostadsrätt: Off
	Ägandelägenheter: Off
	Beskriving och motivering av projektet: Se Bilaga
	Sökandes underskrift: Carl Tullberg
	Text1: Byggnader, tankar, kontor ca 20 000m2
	Text2: 0
	EnvelopeID_2044e772-68be-4bef-9693-f9b39909c792: DocuSign Envelope ID: 31EEF298-D1D9-4B6D-A74E-AFD0181760DD
		2022-06-27T00:43:09-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




