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 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 43   KLK.2022.13  0  
 

Fastställande av dagordningen samt eventuella övriga 
ärenden  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med 

nedanstående tillägg. 

 

 

Beskrivning 

Ärende om Örkelljungabostäders möjlighet att förvärva fastigheter 

tillförs dagordningen som § 54. 

 

___________ 
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KS § 44   UBF.2022.19  600  
 

Årsredovisning 2021  Utbildningsnämnden  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Utbildningssnämndens årsredovisning för 2021 redovisas för 

kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 83 

Årsredovisning 2021 Utbildningsnämnden  

___________ 
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 Justerandes signatur 
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KS § 45   SN.2022.42     
 

Årsredovisning 2021 för socialnämnden  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

Thomas Bjertner (S) och Arne Silfvergren (S) deltar inte i beslutet. 

 

 

Sammanfattning 

Socialnämndens årsredovisning för 2021 redovisas för 

kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 84 

Årsredovisning 2021 för socialnämnden.pdf  

___________ 
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KS § 46   SBN.2022.15  30  
 

Årsredovisning 2021 för Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämndens årsredovisning för 2021 redovisas för 

kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 81 

Årsredovisning 2021 för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet  

___________ 
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KS § 47   KFN.2022.45  800  
 

Årsredovisning 2021 - kultur- och fritidsnämnden  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning för 2021 redovisas för 

kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 82 

Årsredovisning 2021 KFN.pdf  

___________ 
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KS § 48   KLK.2022.107     
 

Årsredovisning 2021 för Örkelljunga kommun  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen för 2021. 

 

 

Sammanfattning 

Årsredovisning 2021 för Örkelljunga kommun är framtagen. 

 

Resultatet för den samlade kommunförvaltningen uppgår till 49,8 mkr 

(bolagen exkluderade). Skatteintäkterna blev betydligt högre än 

beräknat. Förvaltningsverksamheten visar en samlad negativ avvikelse 

på -11,3 mkr.  

 

Respektive verksamhets avvikelse mot budget: 

Kommunstyrelsen: +1,3 mkr 

Revisionen: 0 

Överförmyndarnämnden: +0,2 mkr 

Samhällsbyggnadsnämnden: 0 

Vatten och avlopp: 0 

Kultur- och fritidsnämnden: +0,3 mkr 

Utbildningsnämnden: +0,4 mkr 

Socialnämnden: -13,5 mkr 

 

Föredragning på sammanträdet 

Ekonomichefen redogör för huvuddragen i årsredovisningen. Vidare 

redovisas om kommentarer som lämnats av revisorerna. 

 

Korrigering är gjord i årsredovisningen avseende ansvarsförbindelse för 

fiberutbyggnad. Reviderad version av årsredovisningen är framtagen 

och utgör förvaltningens slutliga förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 - slutlig version till kommunfullmäktige.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-04-25
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KS § 49   KLK.2022.95  022  
 

Flyktingsamordning och beredskap  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen om beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 § 85 till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Det finns en önskan om att flytta funktionen som flyktingsamordnare 

från socialförvaltningen till kommunledningsförvaltningen, med 

motiveringen att funktionen har en central roll i kommunen i ett nära 

arbete med kommunchef och kommunalråd. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-03-16 § 85, 

och beslutar att funktionen ska flyttas från socialförvaltningen till 

kommunledningsförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 85  

___________ 
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KS § 50   KLK.2022.12  0  
 

Information från kommunchefen  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Tillförordnade kommunchefen Ardiana Demjaha presenterar sig själv 

och sina tankar kring sitt uppdrag. 

 

Information om Örkelljunga kommuns nya flyktingsamordnare. 

 

Ägardirektiv för Örkelljungabostäder behöver ses över under 2022. 

 

Åtgärd om att stänga av värmen i bänkarna i Örkelljunga centrum ska 

utvärderas i maj. 

 

Rapport från samråd om ny stadsdel på Ejdern, benämnt ORIGO. 

 

Information om Skåneporten. 

 

___________ 
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KS § 51   UBF.2021.99  609  
 

Internbudget 2022 - utbildningsnämnden  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om 

utbildningsnämndens internbudget 2022, samt 

tilläggsinformationen, till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutar 2022-01-13 § 3 att godkänna 

internbudget för 2022. Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna 

deltog inte i beslutet. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-03-16 § 79. 

Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna samt 

uppdra åt tillförordnade kommunchefen att i dialog med 

utbildningsförvaltningen se över varför antalet barn i 

utbildningsnämndens internbudgeten inte stämmer överens med antalet 

barn i utbildningsnämndens årsredovisning och återkoppla till 

kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-06. 

 

Redovisning  på kommunstyrelsens sammanträde 

Utbildningschefen berättar att det i befolkningsprognosen finns 

beräkningar om hur många barn som ska gå i skolan. Beräkningarna 

ligger till grund för budgetanslagen. Inom utbildningsförvaltningen 

finns i sin tur ett system med elevpeng. Det faktiska utfallet av antalet 

elever styr om det blir över- eller underskott i det ekonomiska utfallet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 79 

Internbudget Utbildningsnämnden 2022  

___________ 
 
Expedieras till: 

Utbildningsnämnden (för kännedom) 

Ekonomichef (för kännedom) 

Berörd controller från Serkon (för kännedom)
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KS § 52   KLK.2022.105     
 

Uppföljning med Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från 

uppföljningen med Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska hålla uppföljningsmöten med helägda 

kommunala bolag vid tre tillfällen varje år. Detta är första 

uppföljningstillfället under 2022. 

 

Uppföljningen hålls med VD, styrelseordförande och vice ordförande 

för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.  

 

Uppföljningen behandlar följande områden: 

• Presentation av årsredovisningen för 2022 

• Genomgång av måluppfyllelse avseende målen i ägardirektivet 

• Översiktligt presentation av verksamhetsplan och budget för 

2022 

• Analys av möjligheter och risker med utgångspunkt från 

marknad, teknisk drift, klimat/miljö, personal och bränsle. 

 

På sammanträdet förs dialog mellan kommunstyrelsens ledamöter och 

bolagets företrädare. 
 

Beslutsunderlag 

Redovisning från Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB  

___________ 
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KS § 53   KLK.2022.70  107  
 

Årsredovisning Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2021  
 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga 

informationen om årsredovisning 2021 till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB har inkommit med årsredovisning och 

revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-09 - KSAU § 56 

Örkelljunga Fjärrvärmeverk - Slutreviderad årsredovisning inkl 

revisionsberättelse 2021.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-04-25
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KS § 54   KLK.2022.119     
 

Fastighetsköp av Örkelljungabostäder  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att meddela styrelsen för 

Örkelljungabostäder AB att kommunstyrelsen ställer sig positiv till 

att bolaget förvärvar fastigheterna på Kungsvägen 55 i Skånes 

Fagerhult och Hallandsvägen 59 i Örkelljunga. 

 

Gunnar Edvardsson (KD) och Christian Larsson (M) reserverar sig mot 

beslutet i den delen som gäller fastigheten på Hallandsvägen 59 i 

Örkelljunga. 

 

 

Sammanfattning 

Örkelljungabostäders VD informerar om följande två fastigheter som 

båda kommer att auktioneras 2022-04-21: 

• Hyreshus på Kungsvägen 55 i Skånes Fagerhult (taxeringskod 

Örkelljunga Fagerhult 1:15) 

• Hyreshus på Hallandsvägen 59 i Örkelljunga (taxeringskod 

Örkelljunga Kronan 8) 

 

Örkelljungabostäders VD och kommunstyrelsen samtalar om det kan 

vara aktuellt för Örkelljungabostäder att lägga bud på någon eller båda 

av fastigheterna. 

 

Förslag 

Efter ajournering för diskussion i partigrupperna lämnas följande 

yrkanden. 

 

Christian Larsson (M) och Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att 

kommunstyrelsen ska meddela Örkelljungabostäder AB:s styrelse att 

kommunstyrelsen ställer sig positiv till att bolaget förvärvar fastigheten 

på Kungsvägen 55 i Skånes Fagerhult. 

 

Arne Silfvergren (S), Niclas Bengtsson (SD) och Tommy Brorsson 

yrkar att kommunstyrelsen ska meddela Örkelljungabostäder AB:s 

styrelse att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att bolaget förvärvar 

fastigheterna på Kungsvägen 55 i Skånes Fagerhult och Hallandsvägen 

59 i Örkelljunga. 
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 Justerandes signatur 
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Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga yrkanden, och 

ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med yrkandet från Christian Larsson (M) med flera. 

 

Omröstning begärs. 

 

Ja-röst för yrkandet från Christian Larsson (M) med flera. 

Nej-röst för yrkandet från Arne Silfvergren (S) med flera. 

 

Omröstningen utfaller med fem ja-röster och sex nej-röster. 

 

Det antecknas att Gunnar Edvardsson (KD), Martin Gustafsson (C), 

Per-Uno Nilsson (M), Tomas Nilsson (C) och Christian Larsson (M) 

röstar ja, samt att Niclas Bengtsson (SD), Thomas Bjertner (S), Tommy 

Brorsson, Arne Silfvergren (S), Anneli Eskilandersson (SD) och Stefan 

Svensson (SD) röstar nej. 

 

___________ 
 
Expedieras till: 

Örkelljungabostäder AB (för eventuell åtgärd)
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KS § 55   KLK.2022.64  719  
 

Kommunstyrelsens mål avseende arbetet med barns 
rättigheter  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen fastställer följande mål för arbetet avseende 

barns rättigheter:  

 

• Alla medarbetare på kommunledningsförvaltningen ska ha 

tillräcklig kunskap om barnkonventionen för att kunna 

beakta barnets bästa i de beslut, tjänsteskrivelser och andra 

dokument som upprättas på kommunledningsförvaltningen. 

För att uppnå detta ska medarbetarna årligen genomföra 

Barnombudsmannens webbutbildning om 

barnkonventionen.  

 

• Information om barnkonventionen och hur barn och unga 

kan utöva sina rättigheter ska finnas tillgänglig på 

kommunens hemsida. Informationen ska vara lättläst.  

 

• Politiska dokument på kommunens hemsida ska i större 

utsträckning sammanfattas på ett sådant sätt att de blir 

lättförståeliga för barn och unga.  

 

• Ungdomsrådet ska få möjlighet att yttra sig i alla ärenden 

som bedöms ha konsekvenser för barn och unga, samt i 

större utsträckning få tillfälle att lämna synpunkter i övriga 

frågor.  
 

Målen ska följas upp i samband med delårsrapport och 

årsredovisning. I uppföljningen ska det bland annat framgå i vilken 

omfattning barnets bästa beaktas i de beslut, tjänsteskrivelser och 

andra dokument som upprättas på kommunledningsförvaltningen. 

Omfattningen ska förstår som en indikator på om kunskapen kring 

barnkonventionen på förvaltningen är tillräcklig. Ungdomsrådets 

yttrande i alla typer av ärenden som behandlas på 

kommunledningsförvaltningen ska diarieföras. 

 

Vidare föreslås kommunstyrelsen att uppdra åt nämndsekreteraren 

att säkerställa att den kommunövergripande mallen för 
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tjänsteskrivelser används i ärenden som behandlas i 

kommunstyrelsen.  
 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutar 2021-10-06 § 165 att vidta ett antal åtgärder 

för att stärka barnrättsarbetet i kommunen. Bland annat beslutas att 

ålägga nämnderna att ta fram förvaltningsspecifika mål gällande barns 

rättigheter, vilka är förenliga med de kommunövergripande riktlinjerna, 

samt bestämma hur dessa ska följas upp i samband med delårsbokslut 

och årsbokslut. 

 

Utredare Louise Johansson lämnar 2022-02-18 en tjänsteskrivelse med 

förslag till mål för kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-03-09 § 52, 

och föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förslaget i 

tjänsteskrivelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-09 - KSAU § 52 

Tjänsteskrivelse Mål avseende barns rättigheter kommunstyrelsen.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunledningsförvaltningen via kommunchef, kansli- och HR-chef 

och utredare (för åtgärd)
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KS § 56   KLK.2022.84  104  
 

Stärkt lokaldemokrati i Örkelljunga kommun  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att följande åtgärder ska vidtas: 

1. Göra en översyn av utvecklingen av kommunens 

medborgardialoger. 

2. Stärka barn och ungas delaktighet och inflytande genom att i 

första hand förbättra ungas kunskap om politiska processer. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har 2022-03-10, utifrån en 

omvärldsanalys av Skånes kommuner samt genom nationella riktlinjer 

och forskning, lämnat en tjänsteskrivelse över de åtgärder som anses 

vara mest effektiva i frågan om att stärka lokaldemokratin i kommunen, 

med ett särskilt fokus på barn och unga. 

 

I tjänsteskrivelsen från 2022-03-10 finns förslag om följande tre 

åtgärder: 

• Utveckla möjligheten att lämna ett politiskt förslag, i första hand 

i form av E-förslag.  

• Se över en utveckling av kommunens medborgardialoger.  

• Stärka barn och ungas delaktighet och inflytande genom att i 

första hand stärka ungas kunskap om politiska processer.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-03-16 § 68. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bifalla punkterna två och 

tre i tjänsteskrivelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 68 

Tjänsteskrivelse - Stärkt lokaldemokrati i Örkelljunga kommun med ett 

särskilt fokus på barn och unga .pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunledningsförvaltningen via kommunchef och utredare (för 

åtgärd) 
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KS § 57   KLK.2022.61  107  
 

RSNV - Revidering av taxa för ärende enligt Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor  
 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den 

reviderade taxan för ärenden enligt Lagen om brandfarliga och 

explosiva varor.  

 

 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) har lämnat förslag till 

revidering av taxan för ärenden enligt Lagen om brandfarliga och 

explosiva varor. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 72 

Missiv Reviderad Taxa LBE jan 2022.pdf 

Avgifter (tillstånd; LBE RSNV).pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-04-25
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KS § 58   KFN.2022.24     
 

Internbudget 2022 för kultur- och fritidsnämnden  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om kultur- och 

fritidsnämndens internbudget 2022 till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2022-01-31 § 2 att fastställa 

internbudget för 2022 i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens 

förslag. Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 78 

Internbudget 2022 - förslag till nämnden  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom) 

Ekonomichef (för kännedom) 

Berörd controller från Serkon (för kännedom) 
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KS § 59   SBN.2022.3     
 

Internbudget 2022 för samhällsbyggnadsnämnden  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om 

samhällsbyggnadsnämndens internbudget 2022 till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2022-01-31 § 2 att fastställa 

internbudget för 2022. Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 77 

Internbudget SBN 2022 till nämnden 

Bilaga 1 NSVA - Örkelljunga driftbudget 2022 

Bilaga 2 NSVA - Örkelljunga investeringar AP vs tidigare beslut  

___________ 
 
Expedieras till: 

Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom) 

Ekonomichef (för kännedom) 

Berörd controller från Serkon (för kännedom)
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KS § 60   SN.2022.20     
 

Internbudget 2022 för socialnämnden  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om 

socialnämndens internbudget 2022 till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutar 2022-02-01 § 16 att godkänna 

socialförvaltningens förslag till internbudget för 2022. 

Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna deltog inte i beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 80 

Tjänsteskrivelse om internbudget för socialnämnden 2022 

Bilaga 1 internbudget 2022.xlsx  

___________ 
 
Expedieras till: 

Socialnämnden (för kännedom) 

Ekonomichef (för kännedom) 

Berörd controller från Serkon (för kännedom) 
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KS § 61   KLK.2022.81  042  
 

Uppföljning av intern kontroll 2021 för 
kommunstyrelsens verksamhet  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av intern 

kontroll 2021 för kommunstyrelsens verksamhet. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har överlämnat en uppföljning av den 

interna kontrollen för 2021 i kommunstyrelsens verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 60 

Uppföljning av intern kontroll KS 2021.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Ekonomichef (för kännedom)
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KS § 62   KLK.2022.85  042  
 

Intern kontrollplan 2022  för kommunstyrelsens 
verksamhet  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anta planen för intern kontroll 

2022, i enlighet med förslaget från kommunledningsförvaltningen. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunen har enligt kommunallagen skyldighet att följa upp sin 

verksamhet och bedriva intern kontroll. Det finns ett reglemente för 

intern kontroll från 1997. Kommunstyrelsen har det övergripande 

ansvaret för intern kontroll. Respektive nämnd tar fram en plan för 

intern kontroll inom sitt verksamhetsområde.  

 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en bruttolista över risker 

och ett förslag till plan för intern kontroll för 2022. Förslaget innehåller 

följande sex kontrollområden: 

1. Momshantering och avdragsrätt på fakturor 

2. Utbetalning av ersättning till politiker 

3. Genomförande av chefsintroduktion 

4. Uppdatering av registerförteckning personuppgifter 

5. Tillgänglighet för invånare vid digitalisering  

6. Användare i KLF-s verksamhetssystem 

  

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 61 

Tjänsteskrivelse_Intern kontroll i KS.pdf 

Bruttolista Intern kontroll i KS 2022.pdf 

Plan för intern kontroll i KS 2022.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Ekonomichef (för åtgärd) 

Kommunsekreterare (för åtgärd) 

Kansli- och HR-chef (för åtgärd) 

Dataskyddsombud (för åtgärd) 

Webbansvarig (för åtgärd) 

Systemkoordinator (för åtgärd) 
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KS § 63   KFN.2021.182  800  
 

Intern kontroll 2022 - kultur- och fritidsnämnden  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritisdsnämnden beslutar 2022-01-31 § 5 att anta 

internkontrollplan för kultur- och fritidsförvaltningen 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 74 

Intern kontroll 2022 - kultur- och fritidsnämnden.pdf  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)
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KS § 64   SBN.2022.12     
 

Internkontrollplan samhällsbyggnadsnämnden 2022  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar beslutar att lägga informationen till 

handlingarna med noteringen att samhällsbyggnadsnämnden 

använder en gammal mall för intern kontroll. 

 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2022-01-31 § 11 att anta 

internkontrollplan för samhällsbyggnadsförvaltningen för 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 73 

TS Internkontroll 2022 

Internkontrollplan SBF 2022  

___________ 
 
Expedieras till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (för kännedom)
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KS § 65   SN.2021.307     
 

Plan för intern kontroll 2022 i socialnämnden  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutar 2022-01-11 § 6 att anta plan för intern kontroll 

2022.  

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 76 

Plan för intern kontroll 2022 (beslutad av socialnämnden 2022-01-11)  

___________ 
 
Expedieras till: 

Socialnämnden (för kännedom)
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KS § 66   UBF.2021.97  609  
 

Internkontroll 2022 Utbildningsnämnden  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutar 2022-01-13 § 6 att anta förslaget till 

internkontroll för 2022, samt att uppdra åt utbildningsförvaltningen att 

redovisa uppföljning av internkontroll minst tre gånger per år. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 75 

Internkontroll 2022 utbildningsnämnden  

___________ 
 
Expedieras till: 

Utbildningsnämnden (för kännedom)
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KS § 67   SBN.2022.11  30  
 

Investeringsprocess VA  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att  godkänna förslaget till 

investeringsprocess mellan NSVA och Örkelljunga kommun samt 

anta NSVA:s förfrågan om omprioritering av medel. 

 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2022-01-31 § 3 att godkänna 

förslag på investeringsprocess mellan NSVA och Örkelljunga kommun 

samt översända denna till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Respektive kommun beslutar om investeringsbudget, ofta tillsammans 

med VA-taxan, efter förslag framtaget av NSVA. NSVA kallar 

dokumentet Affärsplan och det omfattar tre år. Investeringar 

specificeras per objekt. Bakom affärsplanen ska det dessutom finnas en 

reinvesteringsplan som omfattar hela anläggningskapitalet. I NSVA:s 

uppdrag för kommunen ligger också att genomföra beslutade 

investeringar. 

 

Sammanfattning av förslaget i tjänsteskrivelse 2022-01-04 från 

samhällsbyggnadschef, controller och ekonomichef NSVA: 

 

"I beslutsunderlaget från NSVA ska för varje större investering framgå 

en varians från beslutat investeringsbelopp som beskriver den 

ekonomiska risken. I det fall ett projekt avviker ekonomiskt från beslut, 

men håller sig inom beslutets riskvarians, behöver inga nya beslut tas 

av kommunen. En förutsättning är också att det totala beloppet för VA-

investeringar inte överskrids. 

 

Förslaget beskriver sedan olika händelser som kan uppstå innan och 

under ett projekts genomförande samt vilka beslut som krävs kopplat 

till dessa. Vidare föreslås att 10 % av reinvesteringsvolymen för 

ledningsnät inte specificeras på objekt utan överlåts till NSVA att 

besluta om för under året akut uppkomna investeringsbehov. 

Bakgrunden till att ha ett andra beslut om respektive investeringsobjekt, 

s k igångsättningsbeslut, är ursprungligen av likviditetsskäl – beslut om 

objekten och den ekonomiska ramen för dessa fattas ju av respektive 

KF. Om ett sådant andra beslut tidigare krävts, föreslås detta avskaffas 
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under förutsättning att projektet följer tidigare beslutade ramar. I stället 

tar NSVA fram en likviditetsbudget till varje kommun som vid behov 

justeras två gånger under året i samband med prognoser. NSVA 

rapporterar också månadsvis i efterhand tagna igångsättningsbeslut." 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-02-16 § 

36 och 2022-03-16 § 62. Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-03-16 

föredras ärendet av NSVA:s ekonomichef. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 föreslår kommunstyrelsen 

att godkänna förslaget till investeringsprocess mellan NSVA och 

Örkelljunga kommun samt att anta NSVA:s förfrågan om 

omprioritering av medel. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 62 

TS investeringsprocess NSVA - Örkelljunga kommun 

Bilaga 1 Investeringsprocess NSVA - Örkelljunga kommun  

___________ 
 
Expedieras till: 

Samhällsbyggnadsnämnden via förvaltningschef (för åtgärd) 

NSVA:s ekonomichef (för åtgärd)
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KS § 68   KLK.2021.186  200  
 

Besvarande av motion från Centerpartiet - Inför ett 
Miljö- och Byggnadspris  
 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

samhällsbyggnadsnämndens förslag till reglemente för miljö- och 

byggnadspris. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen 

därmed ska anses bifallen. 

 

Reservation från Niclas Bengtsson (SD), Anneli Eskilandersson (SD) 

och Stefan Svensson (SD) till förmån för Niclas Bengtssons (SD) 

yrkande. 

 

 

Sammanfattning 

Martin Gustafsson (C) har lämnat in följande motion: 

"I Örkelljunga kommun har det historiskt funnits ett antal priser och 

utmärkelser, kopplat till byggnation, renoveringar, trädgårdar m m. 

Dessa premieringar har varit en samverkan mellan ett antal nämnder 

och förvaltningar. Kommunfullmäktige bestämde för något år sedan att 

dessa skulle upphöra då det ej fungerade tillfredsställande. 

 

Nu anser vi att det är dags att återigen införa en möjlighet för 

samhällsbyggnadsnämnden att kunna premiera människor som gör det 

lilla extra för och i vår kommun. T ex Nybyggda hus, renoveringar, 

innovativa miljölösningar eller något annat som tillhör denna 

förvaltning. 

 

Att: Kommunfullmäktige beslutar att det införs ett Miljö- och 

Byggnadspris. 

 

Att: Kommunfullmäktige beslutar att ett nytt reglemente arbetas fram 

där det tydligt framgår vad priset innebär, vilka regler som finns, vem 

som kan få pris m m."´. 

 

Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2021-10-25 § 83. 

Kommunfullmäktige åtterremitterar ärendet med anledning av att ett 
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reglementet ska tas fram före kommunfullmäktige ska fatta beslut i 

frågan. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2022-01-31 § 6 att godkänna 

förslag till reglemente för Miljö- och Byggnadspris och översända 

detsamma till kommunfullmäktige för fastställande. 

Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-03-09 § 57. 

Arbetsutskottets majoritet beslutar att godkänna förslag till reglemente 

för Miljö- och Byggnadspris och översänder detsamma till 

kommunfullmäktige för fastställande. Vid arbetsutskottets 

sammanträde lämnar Niclas Bengtsson (SD) ett yrkande om att punkt 5 

ändras till att representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen utser 

vinnaren. 

 

Förslag 

Martin Gustafsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, samt att 

motionen ska anses bifallen. 

 

Niclas Bengtsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, med 

ändringen att representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen utser 

vinnaren. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga förslag, och ställer 

dessa mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med Martin Gustafssons (C) yrkande. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-09 - KSAU § 57 

Motion från Centerpartiet - Inför ett Miljö- och Byggnadspris.pdf 

Tjänsteskrivelse förslag till reglemente 

Förslag till Reglemente för miljö- och byggnadspris  

___________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 2022-04-25
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KS § 69   KLK.2022.66  253  
 

Optionsavtal gällande förmån för husföretag att erbjuda 
vissa kommunala villatomter till marknaden.  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna option i enlighet med 

avtalsförslagen för villatomter inom dels Hjelmsjöstrandsområdet 

och dels Fedingestrandsområdet. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-03-16 § 64 att erbjuda 

husföretag möjlighet att ingå optionsavtal med Örkelljunga kommun 

för utpekade tomter inom Hjelmsjöstrandsområdet. Avtalet ger 

företaget förmån under ett års tid med möjlighet till förlängning med 

ytterligare ett år. Som villkor ska husföretaget till kommunen uppvisa 

att de aktivt och tydligt utför aktiviteter som medför bättre 

marknadsföring av tomterna. För möjlighet till förlängning ska 

husföretaget vid utvärderingen efter ett års tid kunna redovisa antalet 

pågående eller slutförda försäljningar. 

Efter arbetsutskottets beslut 2022-03-16 § 64 har åtgärder genomförts i 

syfte att träffa överenskommelser med  tänkta motparter om innehåll 

och vilkor i föreslaget avtal. Detta har medfört att underlag till avtal 

finns med följande motparter; 

• Fixora Affärsutveckling -  Agent för Trivselhus i regionen 

• Täta Hus Sverige AB - Agent för Götenhus i regionen 

• LB-Hus AB 

• Åsbohus AB 

Sent i dialogen har företrädaren för Götenehus (Täta Hus Sverige AB) 

även framställt begäran om att enligt samma modell få marknadsföra 

lediga  i "Fedingestrandsområdet". Därför lämnas även underlag 

gällande vissa av tomterna i det området.  

Sammantaget finns 17 tomter på Hjelmsjöstrand och fyra tomter på 

Fedingestrand tomter att fördela enligt följande: 

• Götenehus: Fyra tomter på Hjälmsjöstrand och fyra tomter på 

Fedingestrand. Totalt åtta tomter. 

• LB-hus: Två tomter på Hjelmsjöstrand. 
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• Trivselhus: Fem tomter på Hjelmsjöstrand. 

• Åsbohus: Sex tomter på Hjelmsjöstrand. 

Resultat av fullständig försäljning enligt ovan skulle i så fall medföra 

att följande kvarstår i de berörda områdena; 

Hjelmsjöstrand: 9 stycken lediga tomter i etapp 1 (cirka 80 procent 

sålda) 

Fedingestrand: 5 stycken lediga tomter (75 procent sålda) 

Enligt avtalsvillkoren gäller förmånen i första skedet under ett år. 

Förlängning kan medges för ytterligare ett år förutsatt att köpekontrakt 

har upprättats med blivande byggherre inom första året. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse- Kompletterande 

Underlag- Optionsavtal - LB-Hus 

Underlag- Optionsavtal - Götenehus- Hjelmsjöstrand 

Underlag- Optionsavtal - Götenehus-  Fedingestrand 

Underlag - Opionsavtal - Trivselhus 

Underlag- Optionsavtal - Åsbohus  

___________ 
 
Expedieras till: 

Mark- och exploateringsingenjör (för åtgärd)



 

Sammanträdesprotokoll 2022-04-06  
Kommunstyrelsen 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 70   KLK.2022.22  0  
 

Informationsärenden 2022  
 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen enligt nedan till 

handlingarna. 

 

 

Ärenden 2022-02-24-2022-03-29 Diarienummer 

Sammanträdesprotokoll NÅRAB 2022-02-18 KLK.2022.59 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2022 antagen i KF – Laholms 

kommun 

KLK.2022.78 

SLUTLIG_Rapport grundläggande granskning 2021_ÖBAB.pdf KLK.2022.88 

Missiv grundläggande granskning Örkelljungabostäder AB 2021.pdf KLK.2022.88 

Örkelljungabostäder-Konstituerandestyrelsemöte-signerad-

20220322.pdf 

KLK.2022.40 

Örkelljungabostäder - Bolagsstämmoprotokoll-signerad-20220322.pdf KLK.2022.40 

 

___________ 
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