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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2022-05-30 
  Omröstningar 

Ordinarie ledamöter 
När- 
varo  

§ § § 

  Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Eskilandersson Mikael, SD N       

Nilsson Per-Uno, M N       

Jansson Minette, S Nt       

Brorsson Tommy N       

Strömberg Jon, M N       

Gustafsson Martin, C N       

Bjertner Thomas, S N       

Bengtsson Niclas, SD N       

Eskilandersson Anneli, SD N       

Larsson Christian, M N       

Bencsik Niclas S N       

Engelbrekt Daniel, KD N       

Gustafsson Sven, SD Nt       

Nirvén Mattias, M N       

Johansson Andreas, C Nt       

Josefsson Matti, SD N       

Silfvergren Arne, S N       

Nennestam Kristofer, M Nt       

Bengtsson May, SD N       

Håkansson Tommy, S N       

Edvardsson Gunnar, KD N       

Anderberg Lennart, SD N       

Jacobsson Kenneth, M Nt       

Kronnäs Veronika, MP N       

Rosenqvist Tommy, SD N       

Svensson Ingemar, S N       

Rosenlöf Therese, C F       

Björk Lisa, SD F       

Linderos Henrik, M N       

Unosson Christer, KD F       

Stebner Tyrone, S N       

Haydari Emily, SD N       

Jönsson Annika, M N       

Svensson Stefan, SD N       

Carlsson Patric, S N       

Hammar Henrik, M N       

Håkansson Magnus, KD N       

 
N = närvarande ordinarie ledamot        Nt  =  tjänstgörande ersättare      F = frånvarande, ingen ersättare 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §29   KLK.2022.129     
 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningen. 

 

 

Sammanfattning 

Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren årligen göra uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet i organisationen. Systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) är ett kvalitetssystem där rutiner och 

anvisningar redovisas för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom 

verksamheten. Syftet med SAM är att skapa en god arbetsmiljö genom 

att systematiskt följa upp mål, rutiner och anvisningar för 

arbetsmiljöarbetet. 

 

Kommunledningsförvaltningen har överlämnat uppföljning för 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 92 

Rapport om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, för 

2021.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

HR-enheten (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §30   KLK.2022.112  046  
 

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 
avseende stiftelser förvaltade av Örkelljunga kommun 
2021  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna verksamhets-

berättelsen för 2021 avseende stiftelser förvaltade av Örkelljunga 

kommun. 

 

 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse är framtagen avseende stiftelser förvaltade av 

Örkelljunga kommun för 2021. Verksamhetsberättelsen omfattar 

följande stiftelser förvaltade av Örkelljunga kommun: 

• Stiftelsen Carl P Johanssons Donationsfond 

• Stiftelsen Gårdfarihandlandens Planteringsfond  

• Stiftelsen Hilda och Vilhelms Olssons fond  

• Stiftelsen Joel Edmans minnesfond  

• Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och ungdom  

• Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för äldre/handikapade  

• Stiftelsen vid grundskolan i Örkelljunga kommun  

• Stiftelsen Vilhelm Jönssons Donationsfond  

• Stiftelsen Jacob Månssons Minnesfond  

 

Under 2021 avvecklades följande stiftelser i Örkelljunga kommun: 

Stiftelsen Hilda och Vilhelm Olssons fond, Örkelljunga kommuns 

sociala stiftelse för äldre och handikappade, Stiftelsen Jacob Månssons 

minnesfond, samt Carl P Johanssons Donationsfond  

 

Tre stiftelser är vid årskiftet 2021/2022 i pågående process av 

avveckling: Stiftelsen Gårdfarihandlandens Planteringsfond, Stiftelsen 

Vilhelm Jönssons fond för hörselskadade inom Örkelljunga kommun, 

samt Stiftelsen vid grundskolan i Örkelljunga kommun. 

 

Ambitionen är att kommunen ska fortsätta att förvalta Joel Edmans 

Minnesfond och Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och 

ungdom. Såväl Joel Edmans Minnesfond som Örkelljunga kommuns 

sociala stiftelse för barn och ungdom har till övervägande del kapitalet 
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

placerat i aktiefonder. För båda stiftelserna/fonderna gäller att det 

endast är avkastningen som får delas ut.  

 

Verksamhetsberättelsen har granskats av utsedd revisor Bengt 

Hammarstedt. I revisionsberättelsen görs bedömningen att 

räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att sammanställningen 

är upprättad enligt stiftelselagen. Vidare görs bedömningen att 

stiftelserna har skötts i enlighet med dess stadgar och att den interna 

kontrollen varit tillräcklig. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 78 

Verksamhetsberättelse 2022-03-28 förvaltade stiftelser 2021.pdf 

Revisionsberättelse 2021.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunledningsförvaltningens handläggare (för kännedom) 

Förvaltningarna (för kännedom)
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §31   KLK.2022.40  107  
 

Årsredovisning Örkelljungabostäder 2021  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

Henrik Linderos (M), Ingemar Svensson (S), Tommy Brorsson, 

Tommy Håkansson (S) och Matti Josefsson (SD) deltar inte i beslutet 

på grund av jäv. 

 

 

Sammanfattning 

Örkelljungabostäder AB har överlämnat årsredovisning för 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 72 

Örkelljungabostäder - Bolagsstämmoprotokoll-signerad-20220322.pdf  

____________ 
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KF §32   KLK.2022.94  107  
 

Årsredovisning RSNV 2021  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 

för Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

gällande verksamhetsåret 2021. 

 

Gunnar Edvardsson (KD), Stefan Svensson (SD) och Tommy Brorsson 

deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 

 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har överlämnat årsredovisning för 

2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 84 

Årsbokslut RSNV 2021.pdf 

Revisionsberättelse för år 2021.pdf  

____________ 
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KF §33   KLK.2022.100  107  
 

Årsredovisning och revisionsberättelse 
Samordningsförbundet NNV Skåne 2021  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet NNV Skåne har överlämnat årsredovisning för 

2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 79 

Signerad Årserdovisning 2021 Samordningsförbundet NNV Skåne 

master.pdf 

Revisionsberättelse Samordningsförbundet NNV Skåne 2021.pdf  

____________ 
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KF §34   KLK.2022.106     
 

Årsredovisning 2021 för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB har överlämnat årsredovisning 

för 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 82 

Årsredovisning 2021 för Kommunassurans Syd Försäkring AB - 

signerad.pdf  

____________ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-05-30  
Kommunfullmäktige 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §35   KLK.2022.108  107  
 

Årsredovisning NÅRAB 2021  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

NÅRAB har överlämnat årsredovisning för 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 83 

NÅRAB - Underskriven årsredovisning 2021.pdf  

____________ 
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KF §36   KLK.2022.110  107  
 

Årsredovisning 2021 för NSVA  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

NSVA har överlämnat årsredovisning för 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 80 

ÅR NSVA 2021 utskrift med revisionsberättelse.pdf  

____________ 
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KF §37   KLK.2022.111  107  
 

Årsredovisning 2021 för Söderåsens Miljöförbund  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 

för Söderåsens Miljöförbund. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet 

gällande verksamhetsåret 2021. 

 

Magnus Håkansson (KD), Stefan Svensson (SD) och Per-Uno Nilsson 

(M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 

 

Sammanfattning 

Söderåsens Miljöförbund har överlämnat årsredovisning för 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 81 

Tj utlåtande Årsredovisning 2021.pdf 

Årsredovisning 2021 med bilagor.pdf 

SMFO-Revisionsberättelse för år 2021 220328.pdf 

SMFO-Revisorernas redogörelse för år 2021 20220322.pdf  

____________ 
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KF §38   KLK.2022.116  107  
 

Årsredovisning 2021 Medelpunkten  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 

för kommunalförbundet Medelpunkten. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

gällande verksamhetsåret 2021. 

 

Annika Jönsson (M) och Stefan Svensson (SD) deltar inte i beslutet på 

grund av jäv. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Medelpunkten har överlämnat årsredovisning för 

2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 85 

Medelpunkten - Arsredovisning 2021 slutgiltigt dok signerat.pdf  

____________ 
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KF §39   KLK.2022.143     
 

Försäljning av fastigheten Örkelljunga Ejdern 12  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljningen av 

fastigheten Örkelljunga Ejdern 12 till Fastighets AB 3Hus i 

enlighet med upprättat köpekontrakt. 

 

 

Sammanfattning 

Ett köpekontrakt har tagits fram för fastigheten Örkelljunga Ejdern 12. 

Köpare är Fastighets AB 3Hus. Köpeskillingen är 2 622 150 kronor. 

Tillträdesdag är 2022-08-15, eller annat datum enligt 

överenskommelse. 

 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-05-04 § 97. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 

försäljningen av fastigheten Örkelljunga Ejdern 12 till Fastighets AB 

3Hus i enlighet med upprättat köpekontrakt. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Gunnar Edvardsson (KD), Christian Larsson (M) och Thomas Bjertner 

(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 97 

Förslag till köpekontrakt (version 2022-04-20)   

____________ 
 
Expedieras till: 

Mark- och exploateringsingenjör (för åtgärd) 

Fastighets AB 3Hus (för kännedom)
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KF §40   KLK.2022.109  630  
 

Riktlinjer för brottsförebyggande arbete i Örkelljunga 
kommun  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för det 

brottsförebyggande arbetet i Örkelljunga kommun. 

 

 

Sammanfattning 

Det finns förslag per 2022-03-31 på riktlinjer för det 

brottsförebyggande arbetet i Örkelljunga kommun. Förslaget är 

framtaget av kommunledningsförvaltningens utredare.  

 

Vid behandlingen i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-13 görs 

en revidering av förslaget som innebär att Örkelljunga Näringsliv inte 

ska ingå i det strategiska brottsförebyggande rådet. 

 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-05-04 § 75. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjerna för 

det brottsförebyggande arbetet i Örkelljunga kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 75 

Riktlinjer för det brottsförebyggande arbetet - reviderad  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunledningsförvaltningens utredare (för åtgärd) 

Brottsförebyggande rådet (för information och tillämpning)
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KF §41   KLKP.2022.11  026  
 

Riktlinjer för arbete på distans  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för arbete på 

distans, enligt förslag från 2022-04-13.  

 

 

Sammanfattning 

Det finns förslag per 2022-04-13 på riktlinjer för arbete på distans. 

Förslaget är framtaget av kommunledningsförvaltningens kansli- och 

HR-chef. 

 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-05-04 § 93. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjerna för 

arbete på distans, enligt förslag från 2022-04-13. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 93 

Riktlinje för arbete på distans (version 2, 2022-04-13).pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Förvaltningarna genom förvaltningschefer och eventuella biträdande 

förvaltningschefer (för åtgärd, i form av tillämpning och 

vidareförmedling till berörda inom respektive förvaltning) 

HR-enheten (för åtgärd, i form av utläggning på intranätet)
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §42   KFN.2021.193  805  
 

Revidering av regelverk för föreningsstöd  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kultur- och 

fritidsförvaltningens förslag till revidering av regelverk för 

föreningsstöd samt godkänna konsekvensbeskrivning för 

borttagande av regler om fem timmars nyttjande i simhallen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att revidering av regelverk för 

föreningsstöd får hanteras inom kultur- och fritidsnämnden. 

 

Gunnar Edvardsson (KD) deltar inte i beslutet. 

 

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2021-12-06 § 138  att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens 

förslag till revidering av regelverk för föreningsstöd i enlighet med 

kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar på sammanträdet 2022-02-09 

§ 20 att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att se 

över vilka konsekvenser ett borttagande av bestämmelserna gällande 

fria lokaler till simsällskap på sidan 7 i regelverket får för kommun och 

föreningar. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2022-04-04 § 24 att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens 

förslag till revidering av regelverk för föreningsstöd samt godkänna  

konsekvensbeskrivning för borttagande av regler om fem timmars 

nyttjande i simhallen. Vidare föreslås att revidering av regelverk för 

föreningsstöd hanteras inom nämnden. 

 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-05-04 § 102. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet 

med nämndens förslag. Gunnar Edvardsson (KD) deltar inte i 

kommunstyrelsens beslut. 
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  Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 102 

Protokoll 2022-04-04 - KFN §24 

Regelverk för föreningsstöd 2020 med ändringar.pdf 

Regelverk för föreningsstöd 2022 - revidering.pdf 

Tjänsteskrivelse revidering av regelverk för föreningsstöd - svar till 

KSAU.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kultur- och fritidschefen (för åtgärd) 

Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)
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KF §43   KLK.2022.139     
 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande - 
Varför ser vi fortfarande ingen förbättring av betygen i 
skolan?  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige noterar att interpellationen har besvarats. 

 

 

Sammanfattning 

Mikael Eskilandersson (SD) har lämnat följande interpellation till 

utbildningsnämndens ordförande. 

 

"Varför ser vi fortfarande ingen förbättring av betygen i skolan? 

 

Under många år ställde jag upprepade frågor om betygen i grundskolan 

i Örkelljunga. Betygen hade en genomgående sjunkande trend och varje 

gång svarade utbildningsnämndens dåvarande ordförande att åtgärder 

var vidtagna och att de snart skulle ge effekt på betygens nivåer. 

 

När vi fick ett nytt styre och ny ordförande för utbildningsnämnden 

avvakta jag att ifrågasätta betygen och behörigheterna för att ge den 

nya ordförande en chans att faktiskt påverka till det bättre. Tyvärr har 

så inte skett. Betygen är nu ännu sämre än tidigare och styret står 

handfallna trots att de sagt att skolan får alla resurser de behöver så sent 

som senaste budgetdebatten, då mitt parti föreslog mer resurser till 

skolan. 

 

Andra kommuner med en bättre styrning har lyckats höja sina resultat 

markant. Hörby kommun är en kommun som förra året (2021) visade 

upp behörighetssiffror på 92% vilket var en kraftfull ökning jämfört 

med året dessförinnan då andelen var 83%. Allt medan kommunen gör 

bästa resultatet ekonomiskt någonsin. I Örkelljunga ser vi motsatt 

utveckling på betygen. Det är alltså möjligt att höja betygen om vet vad 

man sysslar med och har rätt styre. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsnämndens 

ordförande följande: 
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  Utdragsbestyrkande 

 

Varför ser vi fortfarande ingen förbättring av betygen och behörigheten 

till gymnasiet hos eleverna?" 

 

 

Utbildningsnämndens ordförande Jon Strömberg (M) lämnar följande 

svar: 

 

"Att man som opposition ifrågasätter oss i styret är en självklarhet. Men 

det är viktigt att man förhåller sig till fakta, och att man förstår denna. 

 

Ponera att det som står i interpellationen är sanningsenligt och att 

Hörby faktiskt lyckats att få en ökning av elever som är behöriga till 

gymnasiet med 9%. I Hörbys fall betyder det att ungefär 13 elever. 

Vilket givetvis är väldigt roligt, oavsett vem som styr. 

 

Vårterminen 2019, det vill säga den nya ordförandes första termin hade 

Örkelljunga 70 % som var behöriga till Gymnasiet. Vårterminen 2020 

hade vi 78,5% som var behöriga och vårterminen 2021 hade vi 81,6% 

som var behöriga. Så att påstå att betygen inte har höjts på mer eller 

mindre samma premisser som i Hörby är direkt felaktigt. 

 

Örkelljungas elever når förväntade resultat sett till socioekonomiska 

faktorer enligt statistiska centralbyrån och skolverket. Även om 

åtgärder tagits som att fasa ut de tre nationella gymnasieprogrammen, 

avveckling av Tockarps skola varit åtgärder som varit nödvändiga för 

att inte behöva skära i övrig skolverksamhet. 

 

Moderaterna har haft en tydligt linje i hur skolans medel ska fördelas. 

Att i största möjliga mån ska de pengarna gå till barn, elever och 

personal. Satsningar på tvålärarsystem i svenska på barn i de lägre 

skolåldrarna är redan igång och man vi har även lagt ett initiativ om ett 

tvålärarsystem även i de lite högre åldrarna och i fler ämnen som tas i 

beaktning under höstens budgetarbete, och en bättre organisation där 

man kan skapa bättre förutsättningar för eleverna, genom att en och 

samma rektor följer dem från förskoleklass till årskurs 9 och med hjälp 

av denna röda tråd kunna vidta åtgärder i ett tidigt skede." 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

I interpellationsdebatten deltar Jon Strömberg (M), Mikael 

Eskilandersson (SD) och Daniel Engelbrekt (KD). 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande - Varför ser vi 

fortfarande ingen förbättring av betygen i skolan?  
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____________ 
 
Expedieras till: 

Mikael Eskilandersson (SD) 

Jon Strömberg (M)
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KF §44   KLK.2022.44  104  
 

Redovisning av kommunalt partistöd Centerpartiet  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Centerpartiet har överlämnat redovisning och granskning av 

kommunalt partistöd. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 86 

Redovisning av kommunalt partistöd Centerpartiet (version med 

borttagna uppgifter)  

____________ 
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KF §45   KLK.2022.46  104  
 

Redovisning av kommunalt partistöd 
Sverigedemokraterna  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har överlämnat redovisning och granskning av 

kommunalt partistöd. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 87 

Redovisning av kommunalt partistöd Sverigedemokraterna (version 

med borttagna uppgifter)  

____________ 
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KF §46   KLK.2022.57  104  
 

Redovisning av kommunalt partistöd Moderaterna  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Moderaterna har överlämnat redovisning och granskning av kommunalt 

partistöd. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 88 

Redovisning av kommunalt partistöd Moderaterna (version med 

borttagna uppgifter)  

____________ 
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KF §47   KLK.2022.77  104  
 

Redovisning av kommunalt partistöd Kristdemokraterna  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kristdemokraterna har överlämnat redovisning och granskning av 

kommunalt partistöd. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 89 

Redovisning av kommunalt partistöd Kristdemokraterna (version med 

borttagen uppgift)  

____________ 
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KF §48   KLK.2022.93  104  
 

Redovisning av kommunalt partistöd 
Socialdemokraterna  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna har överlämnat redovisning och granskning av 

kommunalt partistöd. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 90 

Redovisning av kommunalt partistöd Socialdemokraterna (version med 

borttagna uppgifter)  

____________ 
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KF §49   KLK.2022.115     
 

Redovisning av kommunalt partistöd Miljöpartiet  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Miljöpartiet har överlämnat redovisning och granskning av kommunalt 

partistöd. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 91 

Redovisning av kommunalt partistöd Miljöpartiet (version med 

borttagna uppgifter)  

____________ 
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KF §50   KLK.2022.35  007  
 

Revisionens granskning av kommunens 
näringslivsarbete  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Revisorerna genom KPMG lämnar 2022-02-22 en granskning av 

kommunens näringslivsarbete. I revisionsrapporten rekommenderas 

kommunstyrelsen att följa upp de nuvarande sättet att arbeta med 

näringslivsfrågor tillsammans med Örkelljunga Näringsliv. Vidare 

föreslås att kommunen och Örkelljunga Näringsliv ska utarbeta 

konkreta strategier och aktivitetsplaner. Revisorerna föreslår att 

samordningen av det näringslivsbefrämjande arbetet ska stärkas. 

 

Revisorerna har begärt yttrande från kommunstyrelsen senast 2022-05-

13. Kommunstyrelsen har 2022-05-04 § 95 beslutat att godkänna 

kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande samt aktivitetsplan 

för näringslivsarbete. I yttrandet framförs bland annat att 

kommunstyrelsen har antagit målvärden för visionsmål, samt att 

strategidokument och aktivitetsplan har tagits fram. Vidare redovisas 

vilka avstämningar och dialoger som sker avseende näringslivsarbetet.  

 

Revisionsrapporten och svaret från kommunstyrelsen överlämnas till 

kommunfullmäktige som information. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 95 

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens yttrande.pdf 

Aktivitetsplan Näringslivsarbete.pdf 

Revisorerna_Missiv_-_Granskning_av_näringslivsarbetet.pdf 

Revisorerna_Granskning av näringslivsarbetet.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Revisorerna/KPMG (för kännedom)
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KF §51   SN.2022.78     
 

Rapport från revisionen om framtida organisation för 
enheten för arbetsmarknad och integration (AMI)  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Revisorerna har genom KPMG genomfört granskning av enheten för 

arbetsmarknad och integration (AMI) och dess framtida organisation. 

Revisorerna framför synpunkter avseende måluppfyllelse, samverkan 

och åtgärder för att möta framtida utmaningar.  

 

Revisorerna har begärt yttrande från socialnämnden senast 2022-06-17. 

Socialnämnden har 2022-05-03 § 60 beslutat att översända yttrande till 

revisorerna. I yttrandet beskrivs den nuvarande situationen när det 

gäller samverkan med Arbetsförmedlingen. Vidare redogörs för 

förändringar som väntas kunna ske, och vilka åtgärder som 

verksamheten planerar. 

 

Revisionsrapporten och svaret från socialnämnden överlämnas till 

kommunfullmäktige som information. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv från revisionen med begäran om yttrande 

Revisionsrapport om framtida organisation för AMI 

Protokoll 2022-05-03 - SN § 60 

Yttrande från socialförvaltningen.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Revisorerna/KPMG (för kännedom)
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KF §52   KLK.2022.97  191  
 

Länsstyrelsen Skåne - Protokoll över inspektion av 
kommunens överförmyndarverksamhet 2022  
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Skåne har överlämnat protokoll från 2022 års 

inspektion av överförmyndarverksamheten i Örkelljunga kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-04 - KS § 77 

Underrättelse om inspektion av kommunens 

överförmyndarverksamhet.pdf 

Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndarnämnden 2022-03-

17.pdf 

Frågor inför inspektion 2022.pdf  

____________ 
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