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1 Verksamhetsberättelse 2022 

Viktiga händelser under året  
Invigning av aktivitetsområde Svennegårds park i Eket skedde under maj 
månad. Statistik på beläggning i hallar visar ökning, elevantal på kulturskola 
samt besökare på evenemang visar höga siffror. Lån på huvudbibliotek och 
från biblioteksbil ökar. Nytt boknings-och bidragssystem för föreningslivet 
samt bibliotekssystem för skol-och folkbibliotek är under implementering 
och väntas bli klart under 2023. Högläsningsprojekt på äldreboende har 
initierats under 2022 och är ett samarbete mellan studieförbund, 
folkbibliotek och socialförvaltningen där volontärer utför uppdraget.  
Både antal genomförda evenemang och antal evenemangsbesökare har nått 
rekord sedan år 2017. Sommarens musikevenemang på Hjelmsjöborg, av 
Malmö Opera, blev publikrekord när 423 besökare slöt upp under 
evenemanget. 
Under sommaren slutade förvaltningschefen, på egen begäran, vilket 
medförde en förflyttning av ledarskap av befintlig personal inom 
förvaltningen med två tillförordnade roller, en förvaltningschef och en 
bibliotekschef. Utifrån den lösningen har skolbiblioteken tappat 
skolbibliotekarietimmar under denna period vilket noteras på skolorna. En 
viss personalomsättning har ägt rum under 2022, i förvaltningens alla 
enheter, vilket inneburit kompetenstapp och fokus på introduktion av nya 
medarbetare. I stora drag har personal slutat efter flerårig tjänstgöring i 
kommunen, någon på grund av kommande organisationsförändringar och en 
del har angett att orsaken till uppsägning beror på att de önskar arbeta 
närmare hemmet.   

Utveckling av verksamheten och framtidsutsikter  
Under 2023 kommer fokus ligga på att slå ihop två förvaltningar till en 
förvaltning vid sidan om ordinarie uppdrag och målarbete. Det är alltså en 
större process som nu tar sin start där synergier ska hittas och effektivt arbete 
ska skönjas utifrån de likheter och olikheter som råder inom förvaltningarna.  
Hösten 2022 har även inneburit en väntan på politiska beslut, rörande 
nämndorganisation där samhällsbyggnads-och kultur- och fritidsnämnden 
slutligen beslutades slås samman. Utifrån det beslutet togs även i december 
beslut om att förvaltningschefen skulle sparas in på kultur- och 
fritidsförvaltningen, vilket har medfört oro i organisationen rörande 
verksamhetens framtid utifrån påverkan av hur budget 2023 kommer att bli. 
Speciellt har evenemangen som planeras ett halvår innan de äger rum, fått 
avstanna, rekryteringar likaså och avtal med samarbetspartner har även fått 
invänta budgetprocessen, vilket kan påverka 2023 års framgång för 
förvaltningens arbete. Generellt är det svårt att rekrytera fackutbildad 
personal inom kultur- och fritidssektorn och inför 2023 har förvaltningen nu 
flera vakanta tjänster som måste tillsättas så snart budgeten är satt.   
 
Arbetet med de nya objekten Hjelmsjö camping och klubblokalen på 
Junexvallen fortsätter och i början av 2023 ska beslut tas för internhyra av 
dessa. RFID-tekniken i utlåningsautomaterna på skol- och folkbiblioteken 
behöver uppdateras vilket beräknas kosta runt 70 tkr, vilket ska tas inom 
befintlig ram. Kommunens konstarkiv kommer att föras över till Mediaflow, 
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ett mer användarvänligt digitalt bildarkiv. Kommunkarta i egen produktion 
kommer att presenteras i samarbete med kommunens kartingenjörer. 
Kulturskolan och skol-och folkbiblioteken har beviljats externa stöd hos 
Kulturrådet samt Region Skåne för utveckling av exempelvis projektet 
Tvåornas kör, cello och pianosatsningar, läsfrämjande insatser för de små 
barnen och läsambassadör som arbetar med kommunens alla barn. 
Tillsammans med kommunledningsförvaltningen kommer en utredning av 
kommunens kundtjänst utföras för att se hur folkbiblioteken och kommunens 
receptionsarbete kan effektiviseras på sikt. (Externa bidrag för Kulturskolan: 
364 tkr samt 400 tkr till folkbiblioteken.) 
Föreningslivet behöver utvecklas och stöpas om utifrån nya förutsättningar 
och nya uppdrag. Förvaltningen går vidare tillsammans med 
utbildningsförvaltningen med Skolidrottsförbundets metod Skolidrotten, för 
att öka möjligheten till ökad fysisk aktivitet för barn och utveckling av 
ledarskap för unga inom föreningslivet. Avtal med RF-SISU Skåne har 
funnits under 2022 och dialog med företrädarna har ägt rum för hur vi kan 
utveckla samverkansavtalet under 2023. Senior sportschool kommer att 
fortsätta men på annat sätt och under annat namn under 2023. 
 
Discgolf har också varit en aktuell fråga under 2022 men har fått läggas på is 
på grund av försenad utredning av finansiering. Istället har förvaltningen 
erbjudit intresserade vägledning för att bilda en discgolf-förening för att 
istället börja i den änden. Dialog fortsätter.  
 
Omvärldsbevakning  
Priser har generellt stigit sedan oron i världen har ökat och påverkat räntor, 
inflation, bränsle- och elpriser. För förvaltningens del påverkar det artistpriser, 
driftkostnader för anläggningar, kostnader för gymnastikredskap, IT, media 
och medietransporter. Statliga medel för avgiftsfria lovaktiviteter för barn och 
unga uteblev 2022 och det är okänt om det kommer att bli möjligt att söka 
statliga lovmedel under 2023. Kulturrådets nationella stöd halveras under 
2023, både för bibliotek och kulturskolor. Från och med 1 juli 2022 finns ny 
lag om tillträdesförbud till simhall och bibliotek. Förbudet utfärdas av 
åklagare och den nya lagen rör personer som är 15 år och äldre. 
 

Måluppföljning och politiska satsningar 2022 
 
Kultur-och fritidsförvaltningens klimat- och miljövårdsarbete 
Ansökan för föreningsbidrag, lokalbokningar, biljettköp samt anmälan av 
deltagande i Kulturskola sker främst via digitala system. En digital 
evenemangskalender används som primär marknadsföringskanal, vilket 
möjliggör minskad miljöbelastning i form av minskat användande av 
trycksaker och minskat resande. Broschyrer byts successivt ut mot digitala 
alternativ. Inköp av belysning till aktivitetsytor är av lågenergityp och byts ut 
successivt efter behov. Fortbildningsdagar sker i större utsträckning via 
digitala kanaler vilket spar restider och effektiviserar verksamheten. 
Kulturskolans satsning i Skånes Fagerhult har genererat minskad 
miljöbelastning då en kulturskolepedagog gör en t/r resa framför att tio 
elever ska skjutsas fram och tillbaka till centralorten. 
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100 tkr - Föreningsstöd, lokal- och driftstöd: Stödet innebar att medel till 
föreningar kunde öka från 27 % i medel till 32% och som högst från 51% till 
60 %.  
  
100 tkr – Kulturskolan har permanentat ett utökat utbud och 
undervisning i Skånes Fagerhult: Det permanentade ökade utbudet, sång, 
blev omedelbart en succé och platserna fylldes direkt. Likaså har den 
permanentade verksamheten i Skånes Fagerhult blivit en framgång. 
Sammanlagt 20 nya elevplatser. 
  
50 tkr - Stöd till/byte av media: E-media har köpts in för dessa medel. 
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3 Ekonomi / Resultat 

 

Resultat  
Resultatet år 2022 är ett överskott på 0,3 mkr gentemot budget.  
Intäkterna är 1,6 mkr högre än budgeterat. Det beror främst på följande:  
+1,0 mkr Externt finansierade projektmedel har erhållits, exempelvis 

Stärkta bibliotek och kulturskolebidrag. 
+0,3 mkr Interna ersättningar  
+0,3 mkr Externa intäkter ex hyra Forum, hallar, Kulturskolan 
+1,6 mkr Summa intäktsavvikelser  
  
Kostnaderna är 1,3 mkr högre än budgeterat. Det beror främst på följande:  
-1,0 mkr Kostnader relaterade till externt finansierade projektmedel har 

erhållits, exempelvis Stärkta bibliotek och kulturskolebidrag. 
- 0,3 mkr Övriga kostnader  
-1,3 mkr Summa kostnadsavvikelser  
 

Utfall för 2022 
Kultur- och Fritidsnämndens överskott på 0,3 mkr för 2022 är främst från 
gymnasieskolbiblioteksverksamheten till följd av lägre tjänstgöringsgrad 
under 2022 i dialog med Utbildningsnämnden. Nämnden har också haft lägre 
personalkostnader när förvaltningschef slutade.  
Uthyrning av Forum och hallar genererar ett mindre intäktsöverskott. 
Evenemang i Forum har haft både högre kostnader och intäkter men är i linje 
med nettobudgeten.  
 
 

Nettoinvesteringar 2022 
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Anläggning Eket har genomförts som ett Leaderprojekt med finansiering 
från Jordbruksverket och stiftelsen Gripen som invigdes under maj månad. 
Ansökan om slututbetalning är inskickad till Jordbruksverket för 
delfinansiering av projektet.  
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Bilaga 1, budget, prognos och utfall per enhet och verksamhet  
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1 Verksamhetsberättelse 2022 

Viktiga händelser under året  

Kommunen är mitt i arbetet med att ta fram en kommuntäckande ny 

översiktsplan och arbetet, som är förvaltningsövergripande projektleds av 

stadsarkitekten på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Under årets sista månader 

hölls ett omfattande samråd. Samrådsmingel hölls i Örkelljunga, Skånes 

Fagerhult, Åsljunga och Eket. Arbetet med översiktsplanen fortgår under det 

kommande året. 

Under 2022 har två planprogram varit på samråd. Det rör sig om planprogram 

för Origo – en ny stadsdel i Örkelljunga centrum, samt planprogram för 

Hjälmsjöro. Planprogrammet för Origo godkändes i juni i 

Kommunfullmäktige och nu inleds arbete med detaljplaner. Planprogrammet 

för Hjälmsjöro fortgår. 

Under året har detaljplan för Östra Spång 4:9 och 6:7 ”Skåneporten Sydväst” 

fått laga kraft, efter lång prövning i Mark- och miljödomstolen. 

Alla kommunens detaljplaner håller på att tolkas och digitaliseras. Arbetet 

inleddes under 2022 och förväntas färdigställas under 2023. 

Arbete med framtagande av ett nytt Kulturmiljöprogram pågår, där byggnader 

i Örkelljunga, Skånes Fagerhult, Åsljunga och Eket inventeras. 

Kulturmiljöprogrammet kommer att presenteras digitalt och vara till stor nytta 

i bland annat bygglovsprocesser. 

Bygglovs- och tillsynsärende ligger på en stabil nivå, dock med en gammal 

tillsynsskuld som växer. På grund av konjunktursläget kan en minskning av 

bygglovsärenden väntas under 2023, vilket ger förvaltningen utrymme att 

succesivt komma till rätta med tillsynsskulden. 

Att bedriva tillsyn och ha ett uppdaterat kulturmiljöprogram leder till 

skapande av attraktiva boendemiljöer för kommunens invånare, vilket 

anknyter till kommunens mål, mål 2 och planeringsprinciperna i den 

kommande översiktsplanen. 

Under åren har det framkommit att osäkerheten i fastighetsgränser är stor, 

vilket kan få betydande konsekvenser, till exempel i bygglovsprövning. 

Kommunens kart-, mät- och GIS-ingenjörer jobbar aktivt med att leta 

gränsrör, mäta in, och leverera data till Lantmäteriet. GIS är ett viktigt verktyg 

i hela kommunens arbete och utveckling, vilket har stor potential för ökad 

nytta och användning. GIS är ett verktyg för att öka kommunens servicenivå. 

En ny enhetschef har inlett en utvecklingsresa för Gata/park-verksamheten. 

Enheten arbetar med att bibehålla och utveckla kommunens offentliga miljö. 

Nya arbetssätt, framtagande av skötselområde med skötselplaner, och effektiv 

maskinpark är viktiga faktorer. Kommunens offentliga miljö ska 

kännetecknas av trygghet, säkerhet och vara tilltalande att nyttja och vistas i. 

Enheten behöver säkerställa att drift och underhåll utförs där kommunen har 

detta ansvar, samt utreda om drift och underhåll utförs där kommunalt ansvar, 

och huvudmannaskap saknas.  

Lokalvårdsenheten jobbar aktivt med resurser och kompetensförsörjning och 

skapar förståelse för detta viktiga arbete som enheten utför. Enheten ser över 
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arbetssätt och säkerställer rätt nyttjande av förbrukningsmaterial, vilket är 

viktigt både för miljö och ekonomi.  

Utveckling av verksamheten och framtidsutsikter  

Under 2022 beslutades att Kultur- och fritidsnämnden och 

Samhällsbyggnadsnämnden ska slås ihop till en nämnd. Det är också beslutat 

att det till denna nämnd ska knytas en förvaltningschef. Kommunen är mitt i 

processen kring omorganisation och därför kan årsredovisningen inte 

tydligare beskriva konsekvenserna av sammanslagningen eller 

framtidsutsikterna i detta avseende. 

Fortlöpande arbete för en stabil, kompetent och välmående organisation är en 

förutsättning för allt arbete inom förvaltningen. 

Under kommande år finns det några punkter av vikt: 

• Framtagande av ny Översiktsplan 

• Digitalisering av alla kommunens detaljplaner 

• Färdigställande av ett nytt Kulturmiljöprogram  

• Förhoppning om lanserande av E-tjänst för digital bygglovsansökan 

• Beta av den växande tillsynsskulden 

• Säkra fler fastighetsgränser 

• Utveckla hela kommunens användande av GIS 

• Framtagande av skötselområden med skötselplaner för offentlig miljö 

• Säkerställa att kommunal drift sker inom områden med kommunalt 

ansvar och endast där 

• Modernisering av gatubelysning görs för de kommande tre åren med 

syfte att energieffektivisera belysningsanläggningarna 

• Utbyggnad av obebyggd detaljplanelagd mark 

• Kommunikation, service och bemötande 

 

Måluppföljning och politiska satsningar 2022 

1.1.1 Mål: Under 2022 ska en E-tjänst för digital ansökan av bygglov 

lanseras 

 

Mätetal:  Lanserat Ja/Nej 

 

Aktiviteter: Äskat medel för system, ej beviljat för 2022 

 

 

Status: 2022-12-31 

Ej Lanserat 

 

Resultat: Målet Uppnås ej 
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1.1.2 Mål: Hur nöjd var du med möjligheten att använda digitala tjänster 

för ditt ärende? 

Mätetal:  NKI 

 

Aktiviteter: kontinuerligt uppdatera och anpassa befintliga system 

 

Status: 2022-12-31 

NKI: 68,2 (2021 73,3) 

 

Resultat: Målet uppnås ej. 

 

1.1.3 Mål: Hur nöjd var du med informationen på vår webbplats? 

Mätetal:  NKI 

 

Aktiviteter: Kontinuerligt uppdatera, förnya och tillgängliggöra 

informationen 

 

Status: 2022-12-31 

NKI: 64,8  (2021 61,3) 

 

Resultat: Målet uppnås 

 

1.1.4 Mål: NKI (insikt) aggregerat för Företag totalt, ska öka jämfört 

med föregående år” 

 

Mätetal:  NKI 

 

Aktiviteter: Säkerställa resurser, kompetens och utbildning i lagstiftning 

inom myndighetsutövningen. Fysiska besök och träffar med företag. Jobba 

med service och bemötande  

 

 

Status: 2022-12-31 

NKI: 72   (2021 59,6) 

 

Resultat: Målet uppnås 

 

1.1.5 Mål:  NKI (insikt) för bygglov totalt, ska öka jämfört med föregående 

år  

Mätetal:  NKI 

 

Aktiviteter: Säkerställa resurser, kompetens och utbildning i lagstiftning 

inom myndighetsutövningen. Jobba med service och bemötande 

 

 

Status: 2022-12-31 

NKI: 69  (2021 71,5) 
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Resultat: Målet uppnås ej. 

 

1.1.6 Politiska satsningar 

I budget för år 2022 gjordes några specifika politiska satsningar för 

samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Projektledare 300 tkr.  

Tjänsten är tillsatt från 1 juli 2022 efter en intern rekrytering. Projektledaren 

ansvarar för högre genomförandegrad på beviljade investerings- och 

exploateringsprojekt, samt säkerställa kvalitativ projektprocess och utförande.  

 

Jour och beredskap 700 tkr (500 tkr +200 tkr) 

En ny beredskapsorganisation är inrättad för barmarkssäsongen, april-oktober. 

Medarbetare är i beredskap för att framför allt säkerställa samhällsviktig 

funktion inom nämndens ansvarsområde. Även en utökning av 

vinterberedskapen är inrättad, med en utökning av beredskapsorganisationen 

även på vardagar.  

 

Fordon/Maskiner 250 tkr 

Kostnader för att säkerställa funktion på förvaltningens maskinpark, samt 

leasing, skatt och drivmedelskostnader. 

 

Översiktsplan 495 tkr 

Enligt projektplan för arbetet med framtagande av ny översiktsplan. Under 

delåret har en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gjorts, samt kostnader för 

samrådsprocessen.  
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2 Nyckeltal / Prestationstal 

För att tillgodose att förvaltningen sköts effektivt har ett antal nyckeltal tas 

fram. Dessa nyckeltal ska vara enkelt mätbara över tid, där man kan följa 

effektiviseringar i verksamheten och volymförändringar i förhållande till 

organisation och ekonomi. 
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3 Ekonomi / Resultat 

3.1 Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Resultat  

Resultatet år 2022 är ett överskott på 1,8 mkr gentemot budget.  

Intäkterna är 0,4 mkr högre än budgeterat. Det beror främst på följande:  

-0,4 mkr Interna ersättningar för tid i investeringsprojekt  
+0,6 mkr Fordonsförsäljning  
-0,2 mkr  Skogsavverkning 
+0,2 mkr Ersättning planavtal 
+0,2 mkr Div ersättningar bland annat från trafikskadetjänst 
+0,4 mkr Summa intäktsavvikelser  
  
Kostnaderna är 1,4 mkr lägre än budgeterat. Det beror främst på följande:  
+1,4 mkr Personalkostnader varav jourverksamhet vinter +0,9 mkr  
+1,4 mkr Summa kostnadsavvikelser  

 

Utfall för 2022 

Samhällsbyggnadsnämnden har ett överskott om 2,2 mkr för året.  

Administrationen har ett underskott på 0,1 mkr. Intäkt för tiddebitering i 

projekt är budgeterad här (-0,4 mkr) men utfall återfinns som minskad 

personalkostnad (+0,1 mkr). Övriga kostnader är lägre (+0,2) vilket är en 

konsekvens kopplat till det löpande arbetet med översiktsplanen. 

Gata- och parkverksamheterna har ett överskott på 1,3 mkr. Intäkterna 

överskrider budget med 0,6 mkr där fordonsförsäljning står för 0,6 mkr. 

Övriga kostnader överskrider budget med 0,2 mkr till följd av höga priser på 

drivmedel och el. Personalkostnaderna är 0,9 mkr lägre då jourverksamheten 

för hade resursbrist i början på året. Det har även varit lägre kostnader till 

följd av milda vintrar.  
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För bygglov, karta och planverksamheten är överskottet 0,5 mkr. Intäkterna 

är högre med 0,2 mkr. Bygglovsavgifterna är 0,1 mkr lägre men vägs upp av 

tillsynsavgifter på 0,1 mkr. Ersättning för planavtal ger 0,2 mkr för helåret.  

Överskott på 0,2 mkr för personal är en budgeterad fördelning som istället 

hamnat under administration i utfallet.  

 Städorganisationens överskott på 0,1 mkr är dels lägre personalkostnader 

med 0,3 mkr, dels högre kostnader med 0,1 mkr med ett generellt högre 

prisläge. Intäkterna är något lägre än budgeterat då köp av extrastäd inte 

kommer upp i budget.  

 

3.2 Vatten och avlopp 

 

Resultat  

VA-verksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Eventuella över- eller 

underskott reglerar skuld eller fordran till abonnenterna. Prissättning för 

försäljning av verksamhetens tjänster regleras i VA-lagen enligt 

självkostnadsprincipen. När avgifterna överstiger kostnaderna särredovisas 

dessa som en skuld till abonnentkollektivet. 

 

Utfall för 2022 

VA-verksamheten gjorde för 2022 ett överskott på 2,0 mkr mot det 

planerade 1,0 mkr. 0,6 mkr av dessa har använts för att täcka tidigare års 

underskott och resterande ligger som en skuld till abonnentkollektivet.  

 

 

Nettoinvesteringar 2022 

Investeringsbudgeten för 2022 uppgick till 57,5 mkr och utfallet är 17,5 mkr 

för samhällsbyggnadsnämnden inklusive vatten och avlopp en avvikelse på 

40,0 mkr.  
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Samhällsbyggnadsnämndens största investeringar för året har varit 

modernisering av gatubelysning samt asfaltering och beläggningsunderhåll. 

Dom stora avvikelserna är framförallt projekt som avser kommunaltekniska 

anläggningar för industriområden inom exploateringsområden. Här återfinns 

Ny anslutning till v24 (+4,5 mkr), Industriområde Skåneporten nordöst 

(+12,0 mkr) och Industrigata Norra Industriområde (+2,7 mkr). Budgeten för 

projekt som inte ingår i exploateringsområden var för året 9,3 mkr med ett 

utfall på 8,0 mkr.   

 

 

 

VA investeringarna för 2022 uppgår till 9,4 mkr med en budgetavvikelse på 

18,9 mkr. Även här är de stora avvikelserna kopplade till 

exploateringsområden och industriområde så som Industriområde Skånes 

Fagerhult (+3,0 mkr) och Skåneporten NO  (+8,2 mkr). Budget för 

investeringsmedel som inte är kopplade till exploateringsområden har varit 

17,1 mkr med utfall 9,4 mkr. Större avvikelser är för reinvesteringar i 

ledningsnät ett större överskott (+6,0 mkr) och ombyggnad VA-verk (+2,3 

mkr).  
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Bilaga 1, budget, prognos och utfall per enhet och verksamhet  
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Internkontrollplan Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Förslag till beslut 
Att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar anta internkontrollplan 
för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet 2023 

 

Beskrivning av ärendet 
Örkelljunga kommun har enligt kommunallagen skyldighet att följa upp sin 
verksamhet och bedriva internkontroll. Kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret för internkontroll. Respektive nämnd tar fram en plan 
för internkontroll inom sitt verksamhetsområde.  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-05 att anta internkontrollplan 
för 2023 för Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-18 att återremittera ärendet till 
nämnden, med uppdrag att följa tillämpningsanvisningarna för intern 
kontroll. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram bifogad internkontrollplan, 
där tillämpningsanvisningarna är följda.   
 
Konsekvenser för barn 
Beslutet innebär inga konsekvenser för barn 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser 
 
Konsekvenser med anledning av diskriminering 
Beslutet innebär inga konsekvenser med anledning av diskriminering 
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Tillämpningsanvisningar till reglementet 
Reglementet för intern kontroll i Örkelljunga kommun antogs av 
kommunfullmäktige 1997-09-15, § 102. Här regleras intern kontroll enligt 
följande.  

Syfte med reglementet 

1 § Syfte 
Detta reglemente syftar till att säkerställa att den interna kontrollen inom 
Örkelljunga kommun fungerar och upprätthålls.  
Tillämpningsanvisning: 
Den interna kontrollen måste bli en naturlig del av arbetet och arbetas in i 
rutinerna som finns ute hos förvaltningarna. Reglementet är grunden för detta. 

Organisation av den interna kontrollen 

2 § Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det finns en god intern 
kontroll. Detta ansvar innebär att kommunstyrelsen ska se till att det finns en 
organisation för intern kontroll inom kommunen.  
Tillämpningsanvisning:  
Det övergripande ansvaret som tillfaller kommunstyrelsen utgår från 6 kap. 1 och 
3 §§ kommunallagen (KL), och inbegrips i ansvaret för att leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet. Se även 1 § i reglementet för kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen, som också är en nämnd, är ansvarig nämnd för 
kommunledningsförvaltningens interna kontroll. 
Utarbetandet av den kommungemensamma planen för intern kontroll (detta 
dokument) faller på kommunstyrelsen.  

3 § Nämnderna 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Nämndernas ansvar innebär tillsyn av:  

1. att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde, och 

2. att regler, anvisningar samt planer antas för den interna kontrollen. Planerna 
ska efter antagande rapporteras till kommunstyrelsen. 

I detta ansvar ingår bland annat:  
3. att utforma tillämpningsregler och riktlinjer för verksamheten, med 

utgångspunkt från kommunfullmäktiges övergripande beslut,  
4. att utforma dokumenterade organisationsbeskrivningar och 

rutinbeskrivningar, 
5. att fördela attesträtt, och 
6. att ha en uppdaterad delegationsordning. 



 
 
Tillämpningsanvisning: 
 
Att nämnderna har det yttersta ansvaret innebär att de ska se till att punkterna i 2 
§ uppfylls. 

- 1 och 2: Dessa två punkter innebär att varje nämnd har ansvar för att anta 
en årlig plan för intern kontroll. Av planen ska framgå vilka 
kontrollpunkter som valts ut, vem som är kontrollansvarig, hur och när 
kontroll ska ske, samt när kontrollen ska vara klar. Planen ska göras i den 
kommunövergripande mallen för intern kontroll. När den årliga planen har 
antagits av nämnden ska det rapporteras till kommunstyrelsen. När 
antagande av plan och rapportering till kommunstyrelsen ska ske framgår 
av årshjulet. 

- 3: Denna punkt innebär att varje nämnd ska ha ett reglemente och utforma 
andra styrande dokument med utgångspunkt från detta. 

- 4: Hör ihop med punkt 3.  
- 5: Denna punkt innebär att det är nämnderna som fördelar rätten till att 

attestera fakturor 
- 6: Det ska finnas en delegationsordning för varje nämnds 

verksamhetsområde och denna ska uppdateras kontinuerligt.  

4 § Förvaltningschefen 
Inom nämndernas verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef eller motsvarande 
för att konkreta regler och anvisningar utformas vilka syftar till att upprätthålla en 
god intern kontroll. Dessa regler ska antas av respektive nämnd. 
Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den 
interna kontrollen fungerar. 
Tillämpningsanvisning: 
Det är förvaltningschefens ansvar att se till att det antas en årlig plan för intern 
kontroll för respektive nämnds verksamhetsområde. Rapportering om hur den 
interna kontrollen fortlöper ska ske till nämnden i samband med delårsrapporten. 
Den årliga rapporteringen av uppföljningen av den interna kontrollen, som görs i 
den kommungemensamma mallen (bilaga 2), ska ske i december. 

5 § Verksamhetsansvariga 
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att 
följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga 
anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare ska de verka för att de 
arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna 
kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad.  
Tillämpningsanvisning: 
Ett ansvar att informera om intern kontroll läggs på verksamhetsansvariga chefer. 
Detta betyder inte att ansvaret att informera fråntas förvaltningscheferna, utan 
informationen som kommer från förvaltningscheferna ska spridas vidare neråt i 
organisationen av de verksamhetsansvariga cheferna.  



Uppföljning av intern kontroll 

6 § Nämndens skyldigheter 
Varje nämnd har en skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet 
inom sitt verksamhetsområde.  
Tillämpningsanvisning:  
Uppföljningen av den interna kontrollen ska göras i den kommungemensamma 
mallen, bilaga 2 i detta dokument.  
Uppföljningen ska redovisas i nämnden i december varje år.  

7 § Nämndens rapporteringsskyldighet 
Nämnden ska löpande eller senast i samband med årsredovisningens upprättande 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden 
till kommunstyrelsen. 
Rapportering till revisorerna ska ske i samband mer årsredovisningens upprättande.  
Tillämpningsanvisning:  
Redovisning av den uppföljning som nämnden fick in i december ska ske i 
kommunstyrelsen i februari varje år.  

8 § Kommunstyrelsens skyldigheter 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar 
behövs, föreslå sådana.  
Tillämpningsanvisning:  
Efter det att kommunstyrelsen tagit upp rapporteringarna från de övriga 
nämnderna ska en utvärdering av det samlade systemet för intern kontroll ske. Den 
centrala funktionen för intern kontroll ansvarar för att uppföljningen genomförs.  

9 § Intern kontroll hos de kommunala företagen 
Kommunstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala företagen.  
Tillämpningsanvisning: 
De kommunala företagen bör använda samma mall för intern kontroll som de 
kommunala förvaltningarna gör. 

Risk- och väsentlighetsanalys 
En risk- och väsentlighetsanalys är ett hjälpmedel för planering, prioritering och 
uppföljning under kontrollarbetet. Analysen identifierar sannolikheter och 
konsekvenser för olika presumtiva felaktigheter. 

Riskmatris 
Risk- och väsentlighetsanalysen görs utifrån en matris med graden av sannolikhet 
och konsekvens inom skalan 1 till 7. Varje ruta i matrisen svarar mot en 
kombination av en subjektivt bedömd sannolikhet och konsekvens. Uppskatta 
riskens väsentlighetsgrad, det vill säga hur allvarlig konsekvensen av ett oönskat 
fel blir och sannolikheten/risken för att denna händelse uppstår.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Konsekvens     

  

Mycket 
allvarlig 3 4 5 6 7  

Allvarlig 2 3 4 5 6  
Kännbar 1 2 3 4 5  
Lindrig 0 1 2 3 4  
Försumbar 0 0 1 2 3  

 Osannolikt 
Mindre 

sannolikt Möjlig Sannolik 
Mycket 

sannolikt Sannolikhet 
 
0: Om fel inträffar eller inträffat är konsekvenserna av dessa lindriga eller 
försumbara. Sannolikheten för att något ska inträffa är också låg. 
1: Konsekvenserna om fel inträffar kan vara kännbara, men det är osannolikt att det 
inträffar. Sannolikheten kan också vara möjlig för att något inträffar, men 
konsekvenserna är då försumbara. 
2: Konsekvenserna om något inträffar kan vara allvarliga, men det är osannolikt att 
det inträffar. Det kan också vara sannolikt att något inträffar, men konsekvenserna 
är då försumbara. 
3: Det är möjligt att fel inträffar och det kan få kännbara konsekvenser. 
Sannolikheten för att mycket allvarliga konsekvenser ska uppstå är liten, men det 
är ganska sannolikt att det uppstår lindriga eller försumbara konsekvenser om 
något inträffar.  
4: Om fel inträffar påverkas verksamheten i relativt stor utsträckning. Det är 
möjligt eller sannolikt att konsekvenserna blir allvarliga eller kännbara. 
5: Sannolikheten är stor att fel uppstår och när så sker får det allvarliga 
konsekvenser.  
6: Konsekvenserna vid fel är allvarliga eller mycket allvarliga och sannolikheten 
för att något negativt ska inträffa är stor. 
7: Det är mycket sannolikt att något mycket allvarligt inträffar. 
 
 
 

 

 

 
 
 





 
Plan för intern kontroll år 2023 
Utifrån konsekvens- och sannolikhetsbedömningen utarbetas de aktiviteter som ska 
granskas. Förvaltningschef ansvarar för förvaltningens framtagande av plan för 
intern kontroll samt för att denna följs upp. 
I intern kontrollplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen, som presenteras i 
tabellen nedan, framgår: 

 vad som ska granskas under året och hur 
 riskgrad 
 vem som ansvarar för granskningen 
 vem granskningen ska rapporteras till  
 hur läget är vid delårsrapporten 
 när granskningen ska vara avslutad 

Återrapportering till berörd nämnd rörande intern kontrollplan för år 2023 ska 
göras senast i december. 
Om avvikelser skulle framkomma under året är förvaltningen skyldig att 
omedelbart informera berörd nämnd (kommunstyrelsen för 
kommunledningsförvaltningen).   
I återrapportering av den interna kontrollen till berörd nämnd (kommunstyrelsen 
för kommunledningsförvaltningen) ska mallen för Uppföljning av intern kontroll 
användas (Se Bilaga 2.) Nedan symboler ska användas under spalten avvikelser.  
 
 
 
 
 
 

Granskningen 
avser 

Vad granskas 
och hur  

Risk
-

gra
d 

Kontrollansvar Rapportera
s till 

Granskningen 
klar 

Bokföring Stickprovsgrans
kning av 
fakturor. 
Kontroll av bl a 
Kontering, 
Avtal, Attest, 
Beställning 

3 Controller 
Budgetansvarig 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden  

2023-12-31 

Uppföljning av 
verksamheten 
Budgetuppföljning 

Rapportering 
enl tidplan. 
Uppdaterade 
uppföljningsdok 
Checklista 
månadsvis. 

1 Förvaltningschef 
Budgetansvarig 
Controller 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

Upphandling Stickprov per 
kategori 
Rutinefterlevnad 
(LOU/Direkt/Ra
mavtal) 

3 Budgetansvarig 
Controller 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

          = Inga avvikelser 
 
          = Mindre betydelsefulla avvikelser 
 
          = Avvikelser. Risk föreligger 
 
          = Granskningen kommer ej att vara genomförd vid årets slut 
 
 



 
 

Förtydligande och motivering 
Bokföring – Att fakturor hanteras i rätt tid, konteras på rätt konto och följer 
beställningar och avtal.  
Uppföljning av verksamheten Budgetuppföljning- Att budgetuppföljning löpande 
görs i verksamheterna av budgetansvarig för varje verksamhet, samt att denna 
rapporteras till nämnd enligt fastslagen tidplan. 
Upphandling- Att upphandling genomförs av varor och tjänster inom ramen för de 
olika gränsvärdena för upphandling.  
Projektstyrning- Att förvaltningens projekt och investeringar genomförs på korrekt 
sätt. Upphandling, startmöten, avtal, beställningar, budget, uppföljningar, 
besiktningar med mera.  
Entreprenad- Att förvaltningens entreprenader, och köp av dessa granskas efter 
gällande avtal, utförande, kvalitet och ekonomi 

Projektstyrning Stickprov-
ProjStyrMtrl 
Rutinefterlevnad 

2 Budgetansvarig 
Controller 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

Entreprenad Stickprovsgrans
kning av 
kvalitet och 
ekonomi. 

2 Budgetansvarig 
Controller 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

IT-säkerhet Granskning av 
rutiner och att 
alla har skrivit 
på IT-
säkerhetspolicy
n 

1 Administratör Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

Korrekt hantering 
av diarium och 
arkiv 

Granskning och 
uppdatering av 
rutiner 

4 Administratör 
Assistent 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

Drift och underhåll Stickprov av 
verkställighet 

2 Budgetansvarig 
Controller 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

Myndighetsbeslut 
(Utredning och 
handläggning) 

Stickprov. 
Ärendehantering
rutiner och 
dokumentation 

3 Byggnadsinspektör,  
Stadsarkitekt 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

Bygglov Stickprov av 
fakturering av 
bygglovsavgift 

3 Controller 
Bygglovsassistent 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

OVK Stickprov av 
fakturering av 
avgift 

3 Byggnadsinspektör 
Assistent 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

Kart och Mät Stickprov. 
Adress-
byggnad-
topografi (ABT-
avtal) 

2 Kart-och GIS 
ingenjör 

Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 

NSVA Stickprovsgrans
kning av 
debitering 

3 NSVA Kultur- och 
samhälls-
utvecklings-
nämnden 

2023-12-31 



 
IT-säkerhet- Att förvaltningens samtliga medarbetare och skrivit på IT-policy, samt 
att denna efterlevs. 
Korrekt hantering av diarium och arkiv- Att diarieföring och arkivering hanteras 
korrekt och enligt gällande rutiner.  
Drift och underhåll- Att drift och underhåll verkställs enligt gällande beställningar, 
kvalité och tidsplaner.  
Myndighetsbeslut- Att myndighetsbeslut fattas av rätt delegat eller rätt politisk 
instans. Samt att myndighetsutövningen sker enligt gällande processer.  
Bygglov- att bygglovsavgifter debiteras enligt gällande taxa.  
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) - Att OVK genomförs på de fastigheter 
som har detta krav. Fakturering av sanktionsavgift för ej genomförd OVK.  
Kart och mät- ajourhållning av adresser, hantering av bristlista. Hantering och 
korrigering av data från lantmäteriet och Skatteverket. Nytillkomna lägenheter, 
tolkning av fysiska byggnader etc.   
NSVA- Granskning  
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Ansökan - förhandsbesked nybyggnad av fritidshus

Arbetsutskottets förslag till kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden

Sammanfattning
Ärendet avser nybyggnad av fritidshus i ett plan med en byggnadsarea
(BYA) mellan 100-120 m2. Egen vattenbrunn och eget avlopp avses.
Det råder biotopskydd av muren som omgärdar fastigheten.
Fastigheten används idag som betesmark och är jordbruksmark klass 3
och inte lämplig för jordbruksändamål.
Fastigheten med arealen 3119 m2 är taxerad med typkoden
småhusenhet och det har inte sökts några jordbruksstöd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förhandsbesked nämnd
Ansökan
Situationsplan lokaliseringsprövning
Ortofoto 2022 Sonnarp 1_130 Bilaga 3
Strandskyddslinje med mått Sonnarp 1_130 Bilaga 2
Sonnarp 1_130 med höjder Bilaga 4
Fastighetsbildning med mur
Foton tagna 2023-01-04 Bilaga 1
Ingen erinran Sonnarp 1 44 info träd
Yttrande SMFO
Sökandens bemötande av tjänsteskrivelsen
____________

Expedieras till:
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden



Örkelljunga kommun
Webbplats

www.orkelljunga.se
E-post

bygglov@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

Fastighetsbeteckning: SONNARP 1:130
Fastighetsadress: finns ej
Ärende: Ansökan - förhandsbesked nybyggnad av fritidshus

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden

att med stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (2010:900)
bevilja förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus om 100-
120 m2 byggnadsarea (BYA).

att enligt fastställd taxa ta ut avgiften 7 961 kr.
(7 728 kr vid avslag)
Faktura översänds separat.

att upplysa om att beslutet upphör att gälla om bygglov för
åtgärden inte sökts inom två år efter beslutet vunnit laga kraft,
förhandsbesked inte innebär att åtgärden får påbörjas, att
dispens från biotopskyddad mur måste sökas hos
Länsstyrelsen samt att byggnationen måste ske utanför
strandskyddat område.

Motivering till beslut

Fastigheten är belägen utanför detaljplan och utanför
sammanhållen bebyggelse.
Sökanden uppmanas söka dispens från biotopskyddet av muren
för att anlägga in- och utfart.
Byggnationen sker utanför strandskyddat område.

Remisser
Ärendet har remitterats till kända sakägare. Ingen erinran har
inkommit. Grannen i norr, Sonnarp 1:44 har önskemål om att
träden i fastighetsgräns får stå kvar.

Ärendet har remitterats till Söderåsens Miljöförbund, SMFO.
Remissinstansen tillstyrker att lov ges under förutsättning att
dess synpunkter beaktas.

Ärendebeskrivning

Ärendet avser nybyggnad av fritidshus i ett plan med en byggnadsarea
(BYA) mellan 100-120 m². Egen vattenbrunn och eget avlopp avses.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Breili
Byggnadsinspektör
bygglov@orkelljunga.se

TJÄNSTESKRIVELSE
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1(3)
Datum

2023-01-10
Ärendenr

BYGG.2022.246
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Det råder biotopskydd av muren som omgärdar fastigheten.
Fastigheten används idag som betesmark och är jordbruksmark klass 3 och
inte lämplig för jordbruksändamål.
Fastigheten med arealen 3119 m² är taxerad med typkoden småhusenhet och
det har inte sökts några jordbruksstöd.

Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet

Enligt delegationsordning beslutad 2020-09-21 § 78

Beslutsunderlag

Ansökan om förhandsbesked inkommen 2022-12-06
Situationplan inkommen 2022-12-06
Fastighetsbildning med mur inkommen 2022-12-06
Grannyttranden inkommen 2023-01-03
Yttrande Söderåsens Miljöförbund inkommen 2022-12-30

Bilaga

Bilaga 1 Foton tagna 2023-01-04

Bilaga 2 Strandskyddslinjen med mått daterad 2023-01-05

Bilaga 3 Ortofoto 2022 daterad 2023-01-05

Bilaga 4 Höjdkurvor daterad 2023-01-05

Bemötande av tjänsteskrivelsen
Sökande ges möjlighet att bemöta tjänsteskrivelsen senast 2023-01-17.
Sökanden har tagit del av tjänsteskrivelsen (inkom 2023-01-11) och är
tacksam för det positiva förslaget till beslut.

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.
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Beslutet skickas till:
Sökanden

Tjänsteskrivelse skickas till

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

Denna tjänsteskrivelse är signerad digitalt.
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Attribut för  >0   
adat 2009-10-28 08:51:00

blockenhet

detaljtyp SAMFO

externid 1257:SONNARP:SAMF:2

fastighet  >0

FNR_FDS

kommunkod 9999

kommunnamn Okänd

OBJECTID 5144

objekt_id

omrnr 0

omrtyp OSO

Shape Polygon

Shape.STArea() 3767,245735

Shape.STLength() 825,682047

trakt

ytkval 1
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Christina Breili

Från: Kenneth Jacobsson <kenneth.el.jacobsson@gmail.com>
Skickat: den 3 januari 2023 14:47
Till: Bygglov
Ämne: Grannhörande/Sonnarp 1:130

Har erhållit från Er/Samhällsbyggnadsnämnden ang förhandsbesked nybyggnation av fritidshus. 
Som granne till den berörda tomten, Sonnarp 1:130 har jag erinran enl nedan; 
Träd som står i tomtgräns mellan Sonnarp 1:44/ägare Kenneth Jacobsson får ej påverkas av ev nybyggnation på 
tomt, Sonnarp 1:130/ägare Dagmar Broda. 
Vi har inget att erinra mot nybyggnation av fritidshus/markerad plats enl erhållen karta, om det gäller fritidshus, 1-
plan, - som följer gällande regler ang minimiavstånd till granne/tomtgräns. 
Med vänlig hälsning 
Kenneth Jacobsson   (ägare till Sonnarp 1:44 
 
bostadsadress; Sjöhultsvägen 2 
                          286 72 ÅSLJUNGA      mobil, 0706691451 
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Bygglov

Från: Ingvar Persson <holmbacka268@gmail.com>
Skickat: den 10 januari 2023 17:45
Till: Bygglov
Ämne: Re: Skrivelse BYGG.2022.246

Kategorier: Lila kategori

Hej 
Har tagit del av Er tjänsteskrivelse och är tacksam för det positiva förslaget till beslut. 
Hälsningar 
Ingvar Persson 
 
Den tis 10 jan. 2023 kl 14:32 skrev Samhällsbyggnadsförvaltningen <bygglov@orkelljunga.se>: 
Hej  
 
Här kommer tjänsteskrivelsen 
 
Vänliga hälsningar 
Christina Breili 
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2022.246 
Mottagare: Ingvar Persson[holmbacka268@gmail.com] 
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SBN - Energibesparingsåtgärder 2022-2023

Arbetsutskottets förslag till kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2022-12-05 att påbörja arbetet med
framtagande av riktlinjer för gatubelysningsnätet.
Samhällsbyggnadschef presenterar förslag till riktlinjer och föredrar
ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse riktlinjer gatubelysning
Riktlinjer Gatubelysning Örkelljunga kommun
____________

Expedieras till:
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden



 

 
 
Örkelljunga kommun 

Webbplats 
www.orkelljunga.se 

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

Organisationsnr 
212000-0878 

Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
286 80 Örkel junga 
 

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 
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Datum 
2023-02-15 

 
Dnr: SBN 2022.38 

 
 

 
 

 
  
 

Riktlinjer för gatubelysning 

Förslag till beslut 
Att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar anta riktlinjerna för 
gatubelysning inom Örkelljunga kommun  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022 12 05 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens gatubelysningsnät.  
Riktlinjerna som är framtagna tydliggör hur gatubelysningsnätet ska 
förvaltas, vilka anläggningar som kommunen ska ansvara för och hur de ska 
utformas. 
Riktlinjerna beskriver också villkor och grundförutsättningar för både ny och 
befintlig gatubelysning, gällande uppsättning, komplettering, nedtagning, 
nedsläckning och miljöfaktorer.   
 
Konsekvenser för barn 
Beslutet om riktlinjer för gatubelysning förväntas inte få konsekvenser för 
barn.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet om riktlinjer förväntas inte få några negativa ekonomiska 
konsekvenser.  

 
 
Konsekvenser med anledning av diskriminering 
Beslutet om riktlinjer för gatubelysning förväntas inte få konsekvenser med 
anledning av diskriminering 
 

Kristofer Johansson 
Samhällsbyggnadschef   

 



Örkelljunga kommun 
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Bilagor 
Riktlinjer Gatubelysning Örkelljunga kommun  
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DRIFT OCH UNDERHÅLL 

 
  
 

 

 
Datum 2023-02-15 
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Innehållsförteckning 
Inledning .................................................................................................................................................. 3 

Beslut angående gatubelysningen ........................................................................................................... 4 

Beslutsgrund ............................................................................................................................................ 4 

Regelverk för uppsättning av gatubelysning ........................................................................................... 5 

Regelverk för kompletterande belysning inom detaljplanelagt område .................................................. 5 

Regelverk för nedtagning av gatubelysning ............................................................................................ 5 

Miljö ........................................................................................................................................................ 6 

Exempel ................................................................................................................................................... 8 

Park och Tätortsmiljö ............................................................................................................................ 12 

INTERN FÖRDJUPNING MED RÅD (ej med i externt dokument) ................................................... 14 

Hur en upphandlingsprocess av en ny-installation bör gå till i grova drag ........................................... 14 

Generella riktlinjer för stolpar ............................................................................................................... 15 

Generella riktlinjer för val av armaturer (värderingsgrunder för Prestanda, Energi, Komfort och 
Estetik) .................................................................................................................................................. 15 
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Inledning 
Detta dokument kompletterar tidigare riktlinjer, ”Riktlinjer för möbler i offentlig miljö i Örkelljunga 
kommun” antagna 2016, med fokus på gatubelysning och detaljer som berör ljus i offentlig miljö. 
 
Gatubelysning utgör en del av Kommunens driftsbudget. Driften 2021 för samtliga 4100 stycken 
belysningspunkter låg på drygt 700 tkr och energikostnader för driften av dessa på 1,2GWh och kostar 
ca 2,5 miljoner kronor vid ett energipris på 2,50kr/kWh. Investeringar för att med ny effektiv och styrd 
belysning, halvera denna energikostnad inleddes under 2022. 
 
Örkelljunga kommun skall förse invånarna med rimlig belysning i förhållande till säkerhet för person 
och egendom samt skapa förutsättningar för att ohälsa på grund av att mörker förebyggs.  
Trafiksäkerhet är gatubelysningens främsta syfte, men även syften som att öka tillgängligheten, öka 
trygghet, hjälpa till med orienteringen, skapa estetisk och behaglig miljö är viktiga. 
 
Inom Örkelljunga kommun finns år 2022 drygt 4100 stycken väg-, gatu-, gång & 
cykelvägsbelysnings-punkter samt ca 500 stycken Pollare, mark- och fasadstrålkastare. 
Detaljplanen anger om kommunen är huvudman för gata och allmänna plats och därigenom då även 
ansvarig för belysning av dessa.  
  I övrigt finns ingen grundläggande skyldighet för Kommunen att sätta upp och sörja för 
gatubelysning på de kommunala gatorna i tätorten eller på landsbygden. 
Grundregeln är att respektive väghållare ansvarar för belysning på sin väg. Trafikverket ansvarar för 
vägbelysning på det statliga vägnätet och kommunerna på det kommunala vägnätet. På det enskilda 
vägnätet är respektive vägförening/väghållare ansvarig. 
Örkelljunga kommun är ansvarig för all gatubelysning inom och utanför tätort, där Kommunen är 
huvudman för gator, vägar, gång- och cykelvägar. Örkelljunga kommun har därutöver ansvaret för 
gatubelysningen i några vägföreningar samt för ett antal belysningspunkter på Trafikverkets vägar. 
 
Det finns även belysningspunkter längs gator och vägar där Kommunen inte är väghållare. Här kan det 
vara antingen Trafikverket eller enskilda huvudmän, t ex vägföreningar, som är väghållare och 
ansvarar för den egna belysningen. 
På enskilda vägar är det vanligen en vägförening som beslutar om och investerar i gatubelysning och 
svarar för dess drift och underhåll. Utanför tätbebyggt område är det främst trafiksäkerhetsskäl i 
kombination med antalet trafikanter per ”årsmedeldygn” (ÅDT) på vägen som avgör om belysning 
skall installeras. Det finns inget krav att enskilda vägar skall förses med belysning, vare sig om den 
enskilde väghållaren får statsbidrag eller inte. 
 
En väghållare kan inte bli skadeståndsskyldig för bristande belysning. 
På det statliga vägnätet finns en striktare hållning till belysning då Trafikverkets vägnät i huvudsak går 
genom obebyggda områden. Normalt finns inte gatubelysning vid vägar på landsbygden och här är 
Kommunen normalt ej heller väghållare. 
 
Vid de allmänna vägarna, där Trafikverket är väghållare, ansvarar Trafikverket endast för de 
belysningspunkter som följer Trafikverkets kriterier för vägbelysning. Detta beror på att Trafikverket 
numera ser striktare på behovet av belysning än när belysningsstolparna en gång sattes upp. 
Trafikverket kommer inte att ta över driften av de belysningspunkter som de inte anser behövs utifrån 
ett trafiksäkerhetsperspektiv. 
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Trafikverket har heller inte några synpunkter på att Örkelljunga kommun demonterar den belysning 
som Kommunen tidigare tagit över från Trafikverket på statliga vägar. 
I dessa fall, där Örkelljunga kommun driver anläggningar vid det statliga vägnätet, drivs och 
underhålls dessa anläggningar tills de är uttjänta. Därefter får Kommunen ta ställning till om 
anläggningarna skall förnyas eller demonteras. Innan beslut om demontering av belysningsanläggning 
skall, i de fall vägförening alternativt enskild nyttjare finns, dessa få erbjudande om ett övertagande av 
anläggningen.  

Beslut angående gatubelysningen 
Beslut i frågor rörande gatubelysning tas av Kultur och Samhällsutvecklingsnämnden som är 
Kommunens trafikorgan och väghållningsmyndighet. 
Handläggare är Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen. Principfrågor beslutas av Kultur och 
Samhällsutvecklingsnämnden. 
Kommunens beslut om uppsättning av nyinstallation, renovering, reparation eller återställning av en 
gammal vägbelysningsanläggning kommer att göras efter en samlad bedömning i enlighet med dessa 
riktlinjer. 
Ny gatubelysning eller nedtagning av gatubelysning får beslutas av Kultur och 
Samhällsutvecklingsförvaltningen om kraven inom riktlinjerna är uppfyllda samt att kostnaden kan 
täckas inom beslutad budget. 
Om beslut fattas att riva en anläggning, kan denna släckas i samband med beslutet och information ska 
gå ut till berört område. Rivningen kan sedan ske vid en senare tidpunkt beroende på årstid och 
budgetutrymme. 

Beslutsgrund 
Följande villkor gäller för avslag till kommunal gatubelysning: 

1. Utanför tätbebyggt område eller samlad bebyggelse. 
2. Enskild väg som inte upplåts till allmänheten. 
3. Enskild väg där till exempel vägförening är väghållare. 
4. Områden med i huvudsak fritidsboende. 
5. På allmän väg där Trafikverket är väghållare. 
6. Övrig installation som avviker mot dessa riktlinjer. 

Något av följande basvillkor skall uppfyllas för eventuellt beviljande av kommunal gatubelysning 
(uppsättning av ny- / komplettering av befintlig- / förnyelse av gammal- eller utbyte av trasig 
anläggning): 

1. Om väghållare är grundat på att kommunalt huvudmannaskap gäller, enligt detaljplan. 
2. Om det är tätbebyggt område med kommunalt huvudmannaskap för vägen eller att 

övertagande blivit reglerat genom avtal. 
3. Om det är kommunalt huvudmannaskap för väg med särskilda behov utifrån 

trafiksvårighetsgrad. 
4. Om det utöver väghållaransvaret gynnar allmänna intressen där det inte finns någon annan 

som lämpligen bör ansvara. 
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Regelverk för uppsättning av gatubelysning 
• Kommunen tillhandahåller inte belysning på enskild väg, inom fastighetsmark eller väg som 

genom skyltning ej tillåter allmänt tillträde med fordon. 
• Gatubelysning längs allmän väg, där staten är väghållare, anordnas ej av Kommunen. 
• Gatubelysning för anslutningsväg till fritidsbebyggelse, anordnas ej av Kommunen. 
• Vid nyexploatering förses gator och GC-vägar inom detaljplanelagda områden med 

gatubelysning. 
• Belysning som av t ex miljöskäl bedöms som överflödig, skall även bedömas utifrån ett 

trafiksäkerhetsperspektiv. 
• Totalekonomiska aspekter skall alltid vägas in, vilket ställer investerings-, energi-, drifts- och 

miljökostnader mot den trafiksäkerhetshöjande funktion som kan erhållas. 
• Vid projektering av ny belysningsanläggning, ska rekommendationerna i ”Vägar och Gators 

Utformning” (VGU) ses som rådgivande där Kommunen är väghållare. På Trafikverkets vägar 
ska VGU uppfyllas. 

Regelverk för kompletterande belysning inom detaljplanelagt område 
• Kompletterande belysning som av t ex miljöskäl bedöms som överflödig, skall även bedömas 

utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. Som riktlinjer, men ej tvingande, ska 
rekommendationerna i ”Vägar och Gators Utformning” (VGU) beaktas och följas såvida inte 
skäl till avvikelser kan motiveras, samt riktlinjer i detta dokument. 

• Totalekonomiska aspekter skall alltid vägas in vilket ställer investerings-, energi-, drifts- och 
miljökostnader mot den trafiksäkerhetshöjande funktion som kan erhållas. 

• Kompletteringar skall tillses ha samma egenskaper och kvalitet som befintlig 
belysningsinstallation som ämnas kompletteras. Till exempel bör samma färgtemperatur och 
montagehöjd väljas för att erhålla estetisk enhetlighet om inte synnerliga skäl föreligger. 
Blandningar kan dock förekomma under en övergångsperiod. 

 

Regelverk för nedtagning av gatubelysning 
Befintlig belysningsanläggning som inte motsvarar ovanstående regelverk kan tas ner i den 
prioriteringsordning som Kommunen beslutar eller efter de ekonomiska ramar som råder vid varje 
tillfälle. 

• Vid nedtagning av större belysningsanläggning skall väghållare få erbjudande att överta 
tilltänkt belysning. Ansvaret för framtida drift och underhåll ligger därefter hos väghållaren.  

• I andra hand skall fastighet erbjudas att överta tilltänkt belysning om anläggningen är belägen 
i närheten till fastigheten efter övertagandet. Ansvaret för framtida drift och underhåll ligger 
därefter hos fastighetsägaren. **Besiktning, vad göra om undermålig, avtal, juridiskt OK? 

• Nedtagning av större belysningsanläggning föregås av annonsering på hemsidan. Kultur och 
Samhällsutvecklingsnämnden skall informeras om den planerade nedtagningen. 
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• När luftledningar ersätts med markledning, kan det innebära att belysningspunkter plockas 
bort. 

• Befintlig belysning som av t ex miljöskäl bedöms som överflödig, skall även bedömas utifrån 
ett trafiksäkerhetsperspektiv.  

 
Jorden, foto taget av en satellit. Visar tydligt hur vår planet blir allt mer ”ljusförorenad”.               © In curtasy of IDA 

Miljö 
Gatubelysningen skall verka för att minimera negativ miljöpåverkan. I detta är ny teknik och nya 
metoder viktiga redskap. Samtliga natriumarmaturer i Kommunen skall bytas ut mot andra mer 
energieffektiva alternativ, som till exempel LED*. Vid val av armatur skall hänsyn tas till miljö, 
säkerhet, trygghet, hållbarhetsperspektiv och kostnadseffektivitet. 
(* LED = Light Emitting Diode. Detta är en helelektronisk ljuskälla, med många fördelar jämfört med Natrium och Metallhalogen) 
 

• Inom begreppet Miljö inryms: 
a) Energibesparande åtgärder (indirekt minskad miljöbelastning) 
b) Smart city-lösningar med IoT. 
c) Ljusförorening (uppåtriktat spilljus/reflekterat ljus som släcker ut natthimlen) 
d) Oönskat spilljus som tränger in i fastigheter 
e) Värnande om biologisk mångfald i naturen som kan störas av ljus 
f) Omhändertagande av uttjänta ljuskällor och armaturer 

 
a) I alla belysningsprojekt och beslut gällande belysning, skall en totalekonomisk värdegrund 

beaktas. Vid nyinstallation skall högre pris för en effektivare och nyare teknik vägas mot en 
högre investeringskostnad som oftast följer ett val av senaste teknik, vilken i sig oftast är en 
förutsättning för bästa energieffektivisering. Genom en Livscykelkostnadsanalys (LCC) tas 
alla parametrar i beaktande och det kan lätt utläsas vilket alternativ som är både miljömässigt 



 

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
DRIFT OCH UNDERHÅLL 

  
 

 

 © Örkelljunga kommun   Riktlinjer gatubelysning     7 | 16 

och totalekonomiskt försvarbart. Vid upphandling bör ett förfrågningsunderlag föregås av en 
LCC för att tydliggöra skillnader och på bästa sätt lägga grunden för ett klokt val av teknologi- 
och armaturval. Nattsänkning till 50% är idag praxis på nya armaturer. 

b) Örkelljunga kommun har som mål att utveckla olika ”Smart belysning”-koncept och därmed 
ska alla nyinstallationer, där tillämpligt, vara möjligt adresserbara och vid behov utrustas med 
kommunicerande armaturer för att långsiktigt hålla ned driftskostnader och stödja framtidens 
möjligheter med Smart belysning-lösningar. Miljöaspekter som luftkvalitet, buller, halka, 
trafikintensitet, trafikflöden, etc kan då enkelt övervakas och olika insatser blir därmed 
mätbara. 

c) Ljusföroreningar (uppåtriktat spilljus) släcker idag ut stora delar av natthimlen och det blir allt 
svårare att hitta platser i ett modernt samhälle, där man ostört kan se stjärnor och natthimmel. 
Organisationen International Dark skies Association (IDA) bildat 1988 - www.darksky.org/ - 
och projektet Dark Skies Awareness (DSA) 2009, har skapat rekommendationer som antagits 
globalt. Dessa rekommendationer hänvisas det ofta till vid upphandlingar och krav ställs att 
minimera spilljus ovan horisontalplanet. Dessa krav ställer därmed även frågetecken till 
nödvändigheten av belysning utanför tätort, då ljus reflekteras från körbanor och omgivande 
vegetation, vilket ger upphov till detta ”sky-glow” som släcker ut natthimlen. 
Örkelljunga kommun vill medverka till att bevara natthimlen och detta återspeglas i en 
restriktiv hållning gällande gatubelysning utanför tätort om inte synnerliga trafikskäl finns. 
Gatubelysning är till för trafiksäkerhet och körbana, inte för att belysa omgivningar. 
Gång- och cykelvägar prioriteras vid nyproduktion. 

d) Oönskat spilljus som tränger in i fastigheter är närbesläktat med punkt c), då problem uppstår 
när detta sker. Negativ påverkan vid TV eller datorskärm, ljusfärgsskiftningar, sömnstörningar 
är fenomen som en del upplever.  
Moderna armaturer har betydligt bättre ljusstyrning (särskilt modern LED jämfört klotformade 
ljuskällor) och ljusspill minimeras med exaktare ljusspridning på endast körbanan. Detta kan i 
sin tur upplevas som att moderna armaturer ger mindre ”rymdljus” och det är ju faktiskt vad 
man vill uppnå i trafikmiljö. 

e) Artificiellt ljus utanför tätort, påverkar nattlevande djur på ett negativt sätt då dessa blir störda 
i sitt ekosystem. Vid särskild trafiksvårighet är detta dock en nödvändig prioritering, i annat 
fall bör man även beakta dessa eko-system som blir störda av gatubelysning. Olika spektrala 
fördelningar bör övervägas där eventuellt störande våglängder kan väljas bort vid valet av 
LED-teknologi/ljuskälla. Flimmer är också en parameter som särskild hänsyn ska tas till för 
att minimera eventuell negativ inverkan. Närvarostyrda och/eller tidsstyrda armaturstråk kan 
här övervägas för att minimera störning av nattlevande djur. Trygghetsperspektiv ska alltid 
beaktas, men särskilt utanför tätort och i ekologiskt känslig miljö, är en restriktiv belysning att 
föredra.  

f) Elektroniskt- och miljöfarligt avfall skall alltid tas om hand på ett säkert och korrekt sätt. Detta 
skall alltid stå med i Örkelljunga kommuns förfrågningsunderlag och bevis kan krävas in om 
hur återanvändning eller återvinning realiserats. 
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Exempel 
Här följer ett antal bilder som visualiserar olika anläggningar på landsbygden. 
Dessa skall ses som generella utformningar och vilka ställningstaganden som kan komma att göras för 
motsvarande anläggningar. Det är alltså inte den specifika platsen som avses, utan utgör en likare för 
bedömningar och beslut. 
(Bilder Dag och Natt) 

 

 
Exempel på anläggning som kan erbjudas för övertagande av samfällighet eller vägförening. 
 



 

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
DRIFT OCH UNDERHÅLL 

  
 

 

 © Örkelljunga kommun   Riktlinjer gatubelysning     9 | 16 

 

 

 
 

Exempel på anläggning som kan erbjudas för övertagande av samfällighet eller vägförening. 
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Exempel på anläggning som kan förekomma ute i skogen och inte fyller någon funktion. Kan med 
fördel demonteras (eller möjligen överlåtas om det är på enskild väg).  
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Exempel på belysning som avses demonteras eller behållas beroende på trafikens svårighetsgrad. 
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Exempel på anläggning ut ur ett samhälle där Kommunen driftar och äger belysningen. Beroende på 
trafikens svårighetsgrad och faktorer som vägbredd, skymd sikt och mängd fotgängare/cyklister, kan 
anläggningen rivas eller drivas vidare.  
Även trafikverket kan i vissa fall ta över driften av sådan anläggning om de är väghållare. 

Park och Tätortsmiljö 
Inom parker och gångstråk bör hänsyn tas till det omgivande ”rummet”, där det ibland kan vara viktigt 
att belysa utvalda buskar och träd. Detta ger dels ett ökat estetiskt värde, samt en högre trivsel och 
trygghetsfaktor. Denna belysning bör planeras specifikt för platsen och med särskilda för ändamålet 
avsedda armaturer. 
Belysning är ett viktigt verktyg för att signalera hur en plats är tänkt att användas. Med god 
ljussättning skapas visuellt attraktiva områden och gör det lättare att orientera sig. Genom att stärka de 
stråk som utgör viktiga kopplingar för förflyttning samlas därmed flöden av människor vilket ökar 
tryggheten. Belysning ger trygghet, men måste alltid vägas mot ekologiska värden där mindre viktiga 
kopplingar inte behöver lysas upp i samma omfattning. Rätt använd belysning kan bidra till att öka 
tryggheten men det är inte enbart mängden ljus som spelar in, utan utgår från människan, skalan och 
omgivningen, samt hur dessa påverkar varandra och samspelar. Som exempel kan felaktigt riktad 
belysning eller för mycket ljus på en gångväg, medföra att omgivningarna upplevs som ännu mörkare 
då gångtrafikanten adapterat till gångstråkets högre ljushet. 
Större hänsyn tas i dessa fall även till den vertikala belysningskomponenten som ökar modellering och 
igenkänningsmöjlighet tack vare ljus som reflekteras ifrån mötande personers ansikten. 
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Färgåtergivning är viktigare jämfört med trafikbelysning och Ra bör vara minst 80 för vald ljuskälla. 
Belysningsstyrka skall balanseras mot det generella omgivningsljuset, vilket innebär att det kan krävas 
högre effekter och mer ljus i en tätort, än i övriga områden. 
En fasadbelysning i centrum kan behöva 100 gånger mer belysning, jämfört med t ex en vit kyrka ute 
på landsbygden – dessa upplevda skillnader i luminanskontrast kan sällan beräknas, utan 
provbelysningar och praktiska utvärderingar används med fördel innan beslut fattas. 
Estetik avgörs från fall till fall, men inom park och tätortsmiljö är det befogat med ett högre estetiskt 
värde och därigenom kan dyrare lösningar accepteras för att uppnå dessa mervärden. 
LED-teknologin medger idag en större variation både ljustekniskt, och med accentuerande färger. 
Färgade LED eller olika färgtemperaturer kan med fördel användas för att intuitivt visa olika 
tätortsdelars funktion eller avgränsning. T ex kan ett övergångsställe vara belyst med annan 
färgtemperatur för att bryta av och markera en viktig plats. 
På samma sätt kan ett torg använda sig av accentuerande färg eller färgtemperatur, för att markera sin 
existens. 
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INTERN FÖRDJUPNING MED RÅD 
(ej med i externt dokument) 

Hur en upphandlingsprocess av en ny-installation bör gå till i grova drag 
Då i princip alla större arbeten med belysning faller under ”Lagen om offentlig upphandling”, skall 
särskild hänsyn tas under utarbetningen av Förfrågningsunderlaget (FFU). 
FFU skall avspegla regler, krav, intentioner och råd i dessa riktlinjer. 
Ett noggrant förarbete krävs för att identifiera de komponenter som finns tillgängliga vid 
upphandlingstillfället. Som exempel kan nämnas att med jämna mellanrum ökar effektiviteten hos 
LED och för samma ljusprestanda minskar installerad effekt, häri ligger utmaningen att tillse så FFU 
säkerställer att rätt kvalitetsnivå blir anbudsgiven och vald. 
 
Livscykelkostnadsanalys (LCC), exempel 
Nedan ett utdrag ur en omfattande analys, med fakta som kan testköras med olika parametrar, för att 
uppnå optimal lösning. 
 

 
 
LCC-analys är det enskilt mest effektiva verktyget för att snabbt kunna jämföra två till synes 
likvärdiga alternativ mot varandra. LCC tar hänsyn till mängder av parametrar. 
(Bland andra: Energianvändning, Investering, Räntor, Prisökningar, Underhållskostnader, Ljusnedgång beroende på 
underhållsintervall, Reservdelar, Miljö och Miljökostnader, Ljusstyrning som nattsänkning samt merkostnad för denna, 
Etiska aspekter, etc.) 
LCC kan göras enkel och översiktlig, eller mer djuplodande och komplicerad – Örkelljunga kommun 
använder detta verktyg i olika omfattning för att säkerställa bästa totalekonomi för gatubelysningen. 
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Generella riktlinjer för stolpar 
• Stolphöjd väljs med tumregeln att körbanans bredd + avstånd till stolpe – stolparmslängd, 

skall vara samma eller möjligen 0,9 x stolphöjd. 
Exempel: 7m körbana, 1m vägren, stolpe 1m utanför asfaltkant, stolpe med 1m stolparm: 
7+1+1-1=8m armaturhöjd (7m stolpe kan möjligen fungera, ljusberäkning bör i så fall göras för att säkerställa 
funktionen). 

• Vid hastighetsbegränsning över 50km/h skall eftergivlig stolpe övervägas av säkerhetsmässiga 
skäl och för att uppfylla kraven i VGU. 

• Stolpe skall helst aldrig vara högre än omgivande hus av estetiska skäl. Om körbanans bredd 
överskrider vad en låg stolpe kan klara ljustekniskt skall stolparm eller dubbelsidigt montage 
övervägas. 

• Om befintliga stolpar avses återanvändas vid armaturbyte, skall särskild hänsyn tas och armar 
skall ej kapas i onödan. 

• Noggrann visuell inspektion skall ske av stolprot ca var 8e år, med avseende på korrosion och 
mekanisk skada, röta för trästolpar. Stolpe skall bytas om misstanke om försvagning finns. 

• Om stolpe eller stolparm bör kapas, skall utan dröjsmål rostskydd målas över snittytan. 
• Moderna armaturer skall normalt monteras inom 0-10 graders uppvinkling från 

horisontalplanet. Detta måste ibland kompenseras med adapter eller justerbarhet i 
armaturfäste, om stolparmen avses bibehållas och denna har högre vinkel. 

• Stolpluckor skall vara säkrade med skruv som försvårar demontering av obehörig person 
(”säkerhetsskruv” eller ”PIM-skruv”). 

• Stolpinsatser bör bytas om de är korroderade eller på annat sätt inte säkert kan anslutas. 
• Stolpar skall alltid tillses vara skyddsjordade, även om armaturer är utförda i skyddsklass II. 

Saknas tillförlitligt jorddon, skall en skyddsjordning utföras med gängad skruv i anslutning till 
stolpinsatsen. 

• Fundament ska normalt ha 5-10cm visning för att motverka korrosion men kan också av 
estetiska skäl väljas att inte synas. 

 
 

Generella riktlinjer för val av armaturer (värderingsgrunder för 
Prestanda, Energi, Komfort och Estetik) 
Armaturprestanda bör uppfylla rådande riktlinjer i VGU samt bör följande mekaniska krav ställas och 
vägas för bästa totalekonomiska lösning: 
Prestanda 

• Minst IP65, gärna högre. 
• Ljusutbytet skall följa utvecklingen och ej vara sämre än 10-20% under det för tiden 

marknadsledande Lumen/watt ut ur armatur. Under 2023 innebär detta för LED-armaturer ej 
under 140lm/W@4000K alternativt 110lm/W@3000K ut ur armatur. 

• Tåliga material som är ålderbeständiga, särskilt i armaturhus och packningar. Plaster och 
glasfiber bör undvikas på grund av svårighet med återvinning/återanvändning. 

• Skydd mot vandalisering – IK08 minimikrav, i GC-tunnel skall särskild hänsyn tas. 
• Armaturens utformning för att medge ett effektivt och enkelt underhåll. 
• Hänsyn tas till garantitider och vad som faktiskt täcks av garantin. 
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Energi 
• En Livscykelkostnadsanalys (LCC) bör alltid ligga till grund för beslut, så att det 

totalekonomiskt och miljömässigt bästa alternativet väljs. Skillnader på över 50% 
energianvändning kan idag (2022) lätt identifieras mellan två olika lösningar som till synes 
har samma prestanda. 

• Örkelljunga kommun har som strävan att minimera energianvändningen genom rätt val av 
utrustning, genom styrning av gatuarmaturer t ex med nattsänkning samt att följa dessa 
riktlinjer och regelverk som VGU, för beslut huruvida belysning krävs eller ej på en 
vägsträcka eller plats. 

Komfort 
• I tätortskärna bör färgåtergivning minst ha Ra 80, övriga platser minst Ra70 vid nyinstallation 

(här kan energianvändningen skilja 20% beroende på valet). 
• Färgtemperatur generellt 4000K om inte särskilda skäl föreligger, t ex i parker. 
• Bländning skall undvikas genom att följa krav och rekommendationer i VGU. 
• Strö- och spilljus skall undvikas enligt punkten ”Miljö”. 
• Spektral ljusfördelning av våglängder ska särskilt utvärderas, beaktas och användas i känsliga 

områden (fauna och djurliv), exempelvis parker eller naturområden. 
• Närvaro och/eller tidsstyrning ska användas i känsliga områden.  

Estetik 
• Behandlas och avgörs per projekt. 
• Formspråk. 
• Hänsyn tas till färgtemperatur. 
• Integrering i byggnader eller byggnadselement. 
• Fasadbelysning. 
• Framhävande av naturliga skuggor och skuggeffekter med smalt, riktat ljus, eller texturer 

genom släpljus. Se även dokument ”Riktlinjer för möbler i offentlig miljö i Örkelljunga 
kommun” antagna 2016. 
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Ansökan om stöd till fastighet och tomtmark -
Värmekulverts - Örkelljunga Scoutkår

Arbetsutskottets förslag till kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden

Sammanfattning
Örkelljunga scoutkår ansöker om stöd till tomtmark och fastighet på 50
000 kr för byte av värmekulverts. De har sin uppvärmning med
jordvärme och behöver stoppa ett stort värmeläckage som de har idag.
Örkelljunga Scoutkår har haft ett möte med energikartläggare för att se
över möjligheter för minskad energiförbrukning, och deras råd var då
att byta ut befintliga värmekulverts mot nya. Den totala kostnaden för
detta projekt är 250 000kr. De har sökt och fått beviljat bidrag från
Sparbanken Gripen på 125 000 kr och från Sparbanken Boken på 50
000 kr. Utöver det kommer de själv att gå in med 25 000 kr, de kommer
även att lägga ner ideellt arbete i form av arbetstimmar.
Örkelljunga scoutkår har ca 90 medlemmar och 70 av dem är barn.
Stöd till tomtmark och fastighet kan som mest utgå för 75 % av den
totala kostnaden för projektet, vilket skulle innebära 187 500 kr. Vilket
de nu inte behöver då de har lyckats bra med att hitta medfinansiärer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Stöd till tomtmark och fastighet- Örkelljunga
scoutkår.pdf
Ansökan om stöd till fastighet och tomtmark - Värmekulverts -
Örkelljunga Scoutkår.pdf
Bilaga Värmekulverts - Örkelljunga Scoutkår.pdf
____________

Expedieras till:
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden



 

 
 
Örkelljunga kommun 
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www.orkelljunga.se 
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Ansökan om stöd till tomtmark och fastighet – 
Värmekulverts- Örkelljunga scoutkår 

Beskrivning av ärendet 
Örkelljunga scoutkår ansöker om stöd till tomtmark och fastighet på 50 000 
kr för byte av värmekulverts. De har sin uppvärmning med jordvärme och 
behöver stoppa ett stort värmeläckage som de har idag. Örkelljunga Scoutkår 
har haft ett möte med energikartläggare för att se över möjligheter för 
minskad energiförbrukning, och deras råd var då att byta ut befintliga 
värmekulverts mot nya. Den totala kostnaden för detta projekt är 250 000kr. 
De har sökt och fått beviljat bidrag från Sparbanken Gripen på 125 000 kr 
och från Sparbanken Boken på 50 000 kr. Utöver det kommer de själv att gå 
in med 25 000 kr, de kommer även att lägga ner ideellt arbete i form av 
arbetstimmar.  
Örkelljunga scoutkår har ca 90 medlemmar och 70 av dem är barn. 
Stöd till tomtmark och fastighet kan som mest utgå för 75 % av den totala 
kostnaden för projektet, vilket skulle innebära 187 500 kr. Vilket de nu inte 
behöver då de har lyckats bra med att hitta medfinansiärer.  
Om internbudgeten för 2023 fastslås enligt förvaltningens förslag så finns 
det 150 000 kr i budget för stöd till fastighet och tomtmark. 
 

Konsekvenser för barn 
Örkelljunga scoutkår har mycket verksamhet för barn och unga och de 
behöver denna energibesparande åtgärd, för att lägga sina ekonomiska 
resurser på sin barn- och ungdomsverksamhet.  
Ekonomiska konsekvenser 
Utan hjälp kommer de inte ha möjlighet att utföra bytet, och mycket av deras 
ekonomiska medel kommer att gå åt till värmekostnad i stället för deras 
verksamhet. 
 

Malin Löfkvist 
Kultur- och fritidssamordnare  

 
 



Ja

Jag godkänner att Örkelljunga kommun hanterar mina
personuppgifter

Stöd till fastighet och tomtmark

Ärendenummer 221216-kof20-LO59

Inskickat 2022-12-16 11:52

Uppgifter om sökande

Förening Örkelljunga Scoukår

Kontaktperson Anna Thuresson

E-post anna.thuresson@orkelljungascout.se

Telefon 0703151740

Bankgiro/plusgiro 476-0245

Organisationsnummer 802439-7005

Information och bilagor

Beskrivning av projektet och dess samhällsnytta Minska energiläckage - Bye av värmekulverts

Totalkostnad för projektet 250 000kr

Beskriv föreningens insatser (ideellt arbete, egen
finansiering)

Vi kommer själva gå in med 25 000kr samt ideellt arbete i
form av arbetstimmar

Kommer projektet ha någon ytterligare
medfinansiär/sponsor?

Om ja, vem och hur stort är stödet/sponsringen Sparbanken Gripen - 125 000kr, Sparbanken Boken - 50
000kr

Föreningen ansöker om följande belopp från kommunen 50 000kr

Bilagor

Filnamn: Värmekulverts.pptx

Vilka blir konsekvenserna för föreningen om ansökan inte
beviljas eller om endast en del av det sökta beloppet
beviljas?

Vi kan inte genomföra projektet och står då kvar med
stort energiläckage=stora kostnader.

Hantering av personuppgifter

Kultur och fritidsförvaltningen 
Örkelljunga kommun 
286 80 Örkelljunga

 

Telefon: 0435-550 00 
kommunkontor@orkelljunga.se 
www.orkelljunga.se

Sida 1 av 1  



Minska energiläckage – byte av värmekulverts

Scoutgården Tyge Krabbesväg 31 Örkelljunga
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Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet -
Värmeskåp till hjärtstartare - Värsjö Byalag

Arbetsutskottets förslag till kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden

Sammanfattning
År 2019 köpte Värsjö byalag in en hjärtstartare för allmänheten och
placerade denna i Heimdallhuset som ligger på Byavägen 1, 286 74
Skånes Fagerhult. Då Heimdallhuset inte längre har en omfattande
verksamhet, har Värsjö byalag hittat en annan lämplig och central plats.
Det är väldigt viktigt att en hjärtstartare är så lättillgänglig som möjligt,
då den används i akuta situationer.
Värsjö Lack har erbjudit att Värsjö byalag kan montera den på deras
kameraövervakade fasad på Vittsjövägen 11, 286 74 Skånes Fagerhult.
Byalaget behöver därför köpa in ett värmeskåp för att den ska kunna
förvaras utomhus.
Värsjö byalag har fått löfte om stöd/sponsring från Värsjö Lack. De
kommer stå för värmeskåpets elkostnad.
Värsjö byalag kommer att bidra med ideellt arbete. De kommer att
montera värmeskåp och att flytta hjärtstartaren. De kommer också att
ansvara för underhåll och för utbildning i samverkan med
civilförsvarsförbundet.
Föreningen är väldigt aktiv och har ett stort program för 2023 med
bland annat promenader, boule, spelkvällar och grillning varvat med
utbildning i hjärtlungräddning och föreläsningar för allmänheten. De
driver Värsjö medborgarhus, lekplatsen och idrottsplatsen i byn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet
Värsjö byalag
Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet - Värmeskåp till
hjärtstartare - Värsjö Byalag.pdf
Bilaga skåp hjärtstartare - Värsjö Byalag.pdf
____________
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Örkelljunga kommun
Webbplats

www.orkelljunga.se
E-post

E-post=xxxxxxxx@orkelljunga.se
Organisationsnr

212000-0878

Postadress

Kultur- och fritidsförvaltningen
286 80 Örkelljunga

Besöksadress

Storgatan 1
Telefon

0435-550 00 vx
Fax

0435-545 40
Bankgiro

5250-6847

Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet –
Hjärtstartarflytt – Värsjö byalag

Förslag till beslut

Ej namngiven nämnd för samhällsbyggnad och kultur och fritid beslutar att
tilldela Värsjö byalag ett stöd till anläggning och verksamhet på 6 700
kronor.

Beskrivning av ärendet

År 2019 köpte Värsjö byalag in en hjärtstartare för allmänheten och
placerade denna i Heimdallhuset som ligger på Byavägen 1, 286 74 Skånes
Fagerhult. Då Heimdallhuset inte längre har en omfattande verksamhet, har
Värsjö byalag hittat en annan lämplig och central plats. Det är väldigt viktigt
att en hjärtstartare är så lättillgänglig som möjligt, då den används i akuta
situationer.

Värsjö Lack har erbjudit att Värsjö byalag kan montera den på deras
kameraövervakade fasad på Vittsjövägen 11, 286 74 Skånes Fagerhult.
Byalaget behöver därför köpa in ett värmeskåp för att den ska kunna
förvaras utomhus.

Värsjö byalag har fått löfte om stöd/sponsring från Värsjö Lack. De kommer
stå för värmeskåpets elkostnad.

Värsjö byalag kommer att bidra med ideellt arbete. De kommer att montera
värmeskåp och att flytta hjärtstartaren. De kommer också att ansvara för
underhåll och för utbildning i samverkan med civilförsvarsförbundet.

Föreningen är väldigt aktiv och har ett stort program för 2023 med bland
annat promenader, boule, spelkvällar och grillning varvat med utbildning i
hjärtlungräddning och föreläsningar för allmänheten. De driver Värsjö
medborgarhus, lekplatsen och idrottsplatsen i byn.

Förvaltningen föreslår att nämnden tilldelar föreningen ett stöd till
anläggning och verksamhet på 6 700 kronor för inköp av värmeskåp.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Löfkvist, 0435-55039
Malin.lofkvist@orkelljunga.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)

Datum

2023-01-11



Örkelljunga kommun
Datum

2023-01-11
Sida

2(2)

Konsekvenser för barn

Då en hjärtstartare kan rädda liv, bidrar den till trygghet med sin närvaro.
Om hjärtstartaren inte flyttas, är den kvar i ett hus med väldigt begränsad
tillgänglighet.

Ekonomiska konsekvenser

Om internbudgeten för 2023 fastslås enligt förvaltningens förslag så ryms
förslaget inom befintlig budget.

Bilagor

Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet – Värsjö Byalag 1

Bilaga skåp hjärtstartare – Värsjö Byalag 2

Malin Löfkvist

Kultur- och fritidssamordnare



Nej

Ja

Jag godkänner att Örkelljunga kommun hanterar mina
personuppgifter

Stöd till anläggning och verksamhet

Ärendenummer 230111-kof21-XU40

Inskickat 2023-01-11 07:21

Uppgifter om sökande

Förening Värsjö Byalag

Kontaktperson Anders Olandersson

E-post varsjo.byalag@hotmail.se

Telefon 0704888777

Bankgiro/plusgiro 397-2007

Organisationsnummer 837600-9448

Information och bilagor

Beskriv projektet och dess samhällsnytta

År 2019 köpte vi in en hjärtstartare för allmänheten och
placerade denna i Heimdallhuset. Då de ej längre har så
omfattande verksamhet som de hade då, har vi hittat en
annan lämplig och central plats. Det är väldigt viktigt att en
hjärtstartare är så lättillgänglig som möjligt, då det i dessa
akuta fall handlar om delar av minuter. Värsjö Lack har
erbjudit att vi kan montera den på deras
kameraövervakade fasad. Vi behöver därför köpa in ett
värmeskåp för att den ska kunna förvaras utomhus.

Riktar sig projektet mot barn och ungdomar, jämställdhet
eller integration?

Totalkostnad för projektet 6700 + framtida kostnader för drift och underhåll

Beskriv föreningens insatser (ideellt arbete, egen
finansiering)

Ideellt arbete med montering av värmeskåp samt flytt av
hjärtstartaren. Underhåll och utbildning i samverkan med
civilförsvaret.

Kommer projektet ha någon ytterligare
medfinansiär/sponsor?

Om ja, vem och hur stort är stödet/sponsringen? Värsjö Lack, framtida elkostnad för värmeskåpet

Föreningen ansöker om följande belopp från kommunen 6700

Bilagor

Filnamn: butik.pdf

Vilka konsekvenser blir det för föreningen om ansökan
inte beviljas eller om endast en del av det sökta beloppet
beviljas?

Hjärtstartaren är kvar i Heimdallhuset tillsvidare, med mer
begränsad tillgänglighet.

Hantering av personuppgifter

Kultur och fritidsförvaltningen 
Örkelljunga kommun 
286 80 Örkelljunga

 

Telefon: 0435-550 00 
kommunkontor@orkelljunga.se 
www.orkelljunga.se

Sida 1 av 1  
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Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet -
Ljudanläggning - SMK Örkelljunga

Arbetsutskottets förslag till kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden

Sammanfattning
SMK Örkelljunga ansöker om stöd till anläggning och verksamhet på
18 969 kr för att kunna köpa in en ljudanläggning med tillhörande
högtalare och förstärkare. De har en ljudanläggning idag som
uppskattas vara 20 år gammal och är uselt skick. Ljudanläggningen
behövs både för att kunna kommentera det som sker på banan och även
i undervisningssyfte.
Föreningen har planer på att ha träningstävlingar för att hjälpa nya
medlemmar in i sporten. Man vill kunna ge instruktioner via
högtalarsystemet när kursdeltagare befinner sig på banan. Detta är en
del av deras plan för att locka fler medlemmar till sig. Deras
verksamhet riktar sig såväl till gammal som ung. Föreningen genomför
ofta lovaktiviteter för barn i Örkelljunga kommun. De har ett stort
behov av att ha en fungerande ljudanläggning för sina evenemang. De
har även stora tävlingar i rally, och då behövs en välfungerande
ljudanläggning. SMK Örkelljunga är bland annat starkt bidragande till
Riksettanrallyt, som årligen arrangeras på Kristi Himmelfärds dag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Ansökan om anläggning och verksamhet SMK
Örkelljunga
Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet - Ljudanläggning -
SMK Örkelljunga.pdf
Bilaga Ljudanläggning - SMK Örkelljunga.pdf
____________

Expedieras till:
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden



Örkelljunga kommun
Webbplats

www.orkelljunga.se
E-post

E-post=xxxxxxxx@orkelljunga.se
Organisationsnr

212000-0878

Postadress

Kultur- och fritidsförvaltningen
286 80 Örkelljunga

Besöksadress

Storgatan 1
Telefon

0435-550 00 vx
Fax

0435-545 40
Bankgiro

5250-6847

Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet –
ljudanläggning – SMK Örkelljunga

Förslag till beslut

Ej namngiven nämnd för samhällsbyggnad och kultur och fritid beslutar att
tilldela SMK Örkelljunga ett stöd till anläggning och verksamhet på 18 969
kronor för inköp av en ljudanläggning.

Beskrivning av ärendet

SMK Örkelljunga ansöker om stöd till anläggning och verksamhet på 18 969
kr för att kunna köpa in en ljudanläggning med tillhörande högtalare och
förstärkare. De har en ljudanläggning idag som uppskattas vara 20 år
gammal och är uselt skick. Ljudanläggningen behövs både för att kunna
kommentera det som sker på banan och även i undervisningssyfte.

Föreningen har planer på att ha träningstävlingar för att hjälpa nya
medlemmar in i sporten. Man vill kunna ge instruktioner via
högtalarsystemet när kursdeltagare befinner sig på banan. Detta är en del av
deras plan för att locka fler medlemmar till sig. Deras verksamhet riktar sig
såväl till gammal som ung. Föreningen genomför ofta lovaktiviteter för barn
i Örkelljunga kommun. De har ett stort behov av att ha en fungerande
ljudanläggning för sina evenemang. De har även stora tävlingar i rally, och
då behövs en välfungerande ljudanläggning. SMK Örkelljunga är bland
annat starkt bidragande till Riksettanrallyt, som årligen arrangeras på Kristi
Himmelfärds dag.

SMK Örkelljunga är en förening som har stora evenemang med mycket
publik att nå ut till med information. En ljudanläggning är en förutsättning
för att göra en bra upplevelse för publiken. Förvaltningen föreslår att
nämnden tilldelar föreningen ett stöd till anläggning och verksamhet på 18
969 kronor.

Konsekvenser för barn

De träningstävlingar som ska genomföras för nya medlemmar, som många
gånger är just barn och unga, kan bli lidande av att inte ha rätt utrustning.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Löfkvist, 0435-55039
malin.lofkvist@orkelljunga.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)

Datum

2022-12-18



Örkelljunga kommun
Datum

2023-01-20
Sida

2(2)

Ekonomiska konsekvenser

Om internbudgeten för 2023 fastslås enligt förvaltningens förslag så ryms
förslaget inom befintlig budget.

Malin Löfkvist

Kultur- och fritissamordnare



Ja

Ja

Jag godkänner att Örkelljunga kommun hanterar mina
personuppgifter

Stöd till anläggning och verksamhet

Ärendenummer 221205-kof21-XN72

Inskickat 2022-12-05 10:40

Uppgifter om sökande

Förening SMK Örkelljunga

Kontaktperson Tobias Ebbesson

E-post tobbe@bengtiorkelljunga.se

Telefon 0709135234

Bankgiro/plusgiro 5040-6305

Organisationsnummer 837600-7632

Information och bilagor

Beskriv projektet och dess samhällsnytta Byta ut ljudanläggning på banan uppe på SMK

Riktar sig projektet mot barn och ungdomar, jämställdhet
eller integration?

Om ja, på vilket sätt? Vi anordnar prova på träningar med tidtagning samt
utbildning.

Totalkostnad för projektet 18969

Beskriv föreningens insatser (ideellt arbete, egen
finansiering)

Anordna några prova på helger och bjuda på fika eller
korv med bröd.

Kommer projektet ha någon ytterligare
medfinansiär/sponsor?

Om ja, vem och hur stort är stödet/sponsringen? Ansökt hos Sparbanken Boken men vi fick inget bidrag
där.

Föreningen ansöker om följande belopp från kommunen 18969

Bilagor

Filnamn: Ljudanläggning.png

Vilka konsekvenser blir det för föreningen om ansökan
inte beviljas eller om endast en del av det sökta beloppet
beviljas?

Konsekvensen blir att vi inte kan anordna prova på helger
som vi vill och på det sättet inte kunna locka fler
ungdomar.

Hantering av personuppgifter

Kultur och fritidsförvaltningen 
Örkelljunga kommun 
286 80 Örkelljunga

 

Telefon: 0435-550 00 
kommunkontor@orkelljunga.se 
www.orkelljunga.se
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Ansökan om arrangemangsstöd -
Barnteaterföreställningen Osamsas - Örkelljunga
Riksteaterförening

Arbetsutskottets förslag till kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden

Sammanfattning
Örkelljunga Riksteaterförening ansöker om arrangemangsstöd på 10
000 kronor för att kunna arrangera en barnteater, Osamsas Barnteater
med Teater3.
Föreställningen kommer visas i Forum, Sparbanken Boken Blackbox
och locka ungefär 60 besökare. Evenemanget är gratis för barn och
vänder sig till gruppen 4-8 år.
Ytterligare stöd på 6188 kronor har sökts från Riksteatern, medel har
ännu inte meddelats.
Gage, reseersättning, logi, traktamente och lokalhyra utgår med 21 626
kronor vilket ger ett underskott på 14 438 kr.

Arrangemangsstöd kan beviljas med max 10 000 kronor enligt gällande
regler för föreningsstöd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse -Ansökan om arrangemangsstöd - Örkelljunga
Riksteaterförening
Ansökan om arrangemangsstöd - Barnteater Osamsas - Örkelljunga
Riksteaterförening.pdf
____________

Expedieras till:
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
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Ansökan om arrangemangsstöd – Barnteater – 
Örkelljunga Riksteaterförening 

Förslag till beslut 
Kultur och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att bevilja Örkelljunga 
Riksteaterförening ett arrangemangsstöd på 10 000 kronor.  

Beskrivning av ärendet 
Örkelljunga Riksteaterförening ansöker om arrangemangsstöd på 10 000 
kronor för att kunna arrangera en barnteater, Osamsas Barnteater med 
Teater3. 
Föreställningen kommer visas i Forum, Sparbanken Boken Blackbox och 
locka ungefär 60 besökare. Evenemanget är gratis för barn och vänder sig till 
gruppen 4-8 år.  
Ytterligare stöd på 6188 kronor har sökts från Riksteatern, medel har ännu 
inte meddelats. Gage, reseersättning, logi, traktamente och lokalhyra utgår 
med 21 626 kronor vilket ger ett underskott på 14 438 kr. 
Förvaltningen föreslår nämnden att bevilja Örkelljunga Riksteaterförening 
ett arrangemangsstöd på 10 000 kronor. 
Arrangemangsstöd kan beviljas med max 10 000 kronor enligt gällande 
regler för föreningsstöd.  
 
Konsekvenser för barn 
Beslutet kommer att påverka barn och ungas möjlighet att ta del av 
kulturevenemang. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inom stödet finns tillräckliga medel. 
 
Konsekvenser med anledning av diskriminering 
Beslutet bedöms inte ha påverkan på diskriminering. 
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Malin Löfkvist 
Kultur- och fritidshandläggare  

 
 
Bilagor 
"[Skriv text här]"  
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Fördelning av kulturstöd 2023

Arbetsutskottets förslag till kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden

Sammanfattning
Föreningar söker detta stöd senast 1 februari för påbörjat
verksamhetsår. Vid ansökningstillfälle ska en planering för det
kommande året lämnas in där planerade utåtriktade aktiviteter mot
allmänheten redovisas samt vilka verksamheter som planeras för barn
och ungdom och/eller andra prioriterade grupper. Föreningen anger
också ev. möjlighet till utvecklad verksamhet.
Påminnelser för att ansöka om bidrag skickades till föreningar den 12
december, samt 2 och 17 januari.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ansökningar om kulturstöd 2023
Förslag med tidigare beslut kulturstöd-fördelning 2023
____________
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Föreningar ansöker om kulturstöd 2023 
Föreningar söker detta stöd senast 1 februari för påbörjat verksamhetsår. Vid 
ansökningstillfälle ska en planering för det kommande året lämnas in där 
planerade utåtriktade aktiviteter mot allmänheten redovisas samt vilka 
verksamheter som planeras för barn och ungdom och/eller andra prioriterade 
grupper. Föreningen anger också ev. möjlighet till utvecklad verksamhet.  
Påminnelser för att ansöka om bidrag skickades till föreningar den 12 
december, samt 2 och 17 januari. 
Föreningar som ansökt presenteras i ankomstordning.  

 
Fagerhults Framtid 
Fagerhults Framtid anordnar aktiviteter som riktar sig till alla i hela byn. En 
återkommande aktivitet för de minsta mellan 3 och 9 år är barngymnastik, 
två grupper träffas en gång i veckan. 
Föreningen presenterar en planering som sträcker sig över hela året. 
Aktiviteterna är gratis så att alla i byn ska kunna delta och ha roligt 
tillsammans. Allt från midsommarfirande, tipspromenader och lovaktiviteter 
arrangeras. 2022 hade de bland annat en spökvandring som drog 550 
deltagare.    
 
Örkelljunga Scoutkår 
Kåren presenterar en planering för 2023 där de riktar sig till sin 
kärnverksamhet barn och ungdomar mellan 8–19 år. De träffas varannan 
vecka och planerar sina möten i enlighet med scouternas ideologi. 
Vissa aktiviteter som valborg och julskyltning vänder sig till allmänheten då 
de har samarbeten med andra aktörer i kommunen.  
 
Värsjö Byalag 
Föreningen presenterar en verksamhetsplan för 2023. De har ett stort 
program med bland annat promenader, boule, spelkvällar och grillning 
varvat med utbildning i hjärtlungräddning och föreläsning. De ska börja 
bygga vindskydd som de fått bidrag till från Sparbanksstiftelsen Röke. De 
ska även byta tak vid köksingången på Värsjö Medborgarhus. 
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Föreningen arrangerar aktiviteter inom kultur, natur, historia och nöje för 
allmänheten. De driver Värsjö medborgarhus, lekplatsen och idrottsplatsen i 
byn.  
 
Skånes Fagerhults Scoutkår 
Kåren har en verksamhetsplan för 2023 som vänder sig främst till ungdomar 
i åldern 7-20 år. De har regelbundna träffa 2 gånger per vecka, och några 
heldags-träffar. De har också hajker och övernattningar några gånger per 
termin. Utöver det har de planerat två längre läger under våren och 
sommaren. 
Kåren har verksamhet som riktar sig till allmänheten. De har ett 
valborgsfirande och även en tanke att göra någon annan aktivitet i samarbete 
med andra föreningar i byn. 
 
Värsjöns Badplatsförening 
2023 planerar föreningen att hålla ett årsmöte då de också tänker passa på att 
ha en uppfräschning av badplatsen. Utöver det planerar de att arrangera 
grillkvällar för allmänheten vid badplatsen. 
 
Skånes Fagerhults Bygdegårdsförening 
Föreningen har planerat att ha en smådjursmarknad 15 maj. De har också ett 
årsmöte bokat den 6 mars. På sitt årsmöte kommer de att planera sin 
verksamhet för året. 
 
Örkelljunga biodlarförening 
Föreningen har planerat 6 föreningsträffar utöver sitt årsmöte under 2023. 
De planerar även att ha en nybörjarkurs till hösten. Kursen kommer att pågå 
vid 6 tillfällen. Allmänheten är välkommen på de flesta träffar som anordnas. 
 
Åsljunga intresseförening 
Föreningen är aktiv och har mycket inplanerat. De har gemensamma sopp-
luncher och fika-pauser med föredrag. De har sitt årsmöte och de lägger ut 
badbryggor och firar midsommar traditionellt. Och de tänker ha ett Åsljunga 
Grand-Prix på cykel, med blåbärspaus och en grillfest som avslutning. 
 
Örkelljunga hembygdsförening 
År 2023 planerar hembygdsföreningen för att kunna genomföra sina årliga 
arrangemang med inslag av kulturhistoriska aktiviteter, teater, 
musikunderhållning, marknader, traditionellt midsommarfirande samt att 
under högsäsong hålla öppet i utställningar och museum. I år arbetar 
föreningen också med fokus mot att utveckla den pedagogiska 
verksamheten. Bland annat genom skapandet av en lekhörna för barn i en av 
utställningslokalerna. För att kunna göra detta är föreningen beroende av 
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ideella krafter men också av anställd personal. Örkelljunga 
hembygdsförening har en heltidsanställd rustmästare och en deltidsanställd 
verksamhetsledare.  
 
Örkelljungabygdens natur 
 
Programmet för 2023 planeras halvårsvis hos föreningen. Under första 
halvan av åter har de planerat 7 exkursioner, 3 bildföredrag, 1 arbetsdag i 
biparadiset, 1 holkspikning och 1 botanik-cirkel. Alla deras evenemang är till 
för allmänheten. Höstens program kommer ut i juni månad. 
 
Örkelljunga Fotoklubb 
 
Verksamheten i Örkelljunga Fotoklubb präglas i stor utsträckning av 
”lärande av varandra”, att under trevliga former dela med sig av sin kunskap 
inom något område till andra. Det gäller nya, såväl som gamla, medlemmar. 
Denna kunskap kan bestå i allt från någon specifik fototeknisk utmaning, 
hantering och justering av bildfiler i datorn, till inspirerande bildvisningar. I 
grunden handlar allt om vad och hur man kan berätta med bilder. Många av 
klubbens medlemmar har naturen som sitt främsta fotomotiv och där ges det 
många möjligheter att finna inspiration till sitt skapande i en naturskön bygd 
som Örkelljunga Kommun. Aktiviteterna är riktade till deras medlemmar. 
 
Örkelljunga Riksteaterförening 
 
Föreningen jobbar med att få sponsorer och med att hålla biljettpriser på en 
bra nivå. De har i nuläget 10 föreställningar inplanerade, varav 3 är 
barnföreställningar. Det kommer dessutom att fyllas på i programmet efter 
hand. Barnföreställningarna är gratis att gå på. Det är även en föreställning 
på Hjälmsjöborg med Malmö Opera som kommer vara gratis. 
 
Ekets Byggnadsförening 
 
Ekets byggnadsförening utgår från Ekets bygdegård dit alla är välkomna, 
stora som små. De har under året planerat för tipsrundor med efterföljande 
fika för att öka gemenskapen i bygden. De tänker också ha en 
Hemvändardag för att uppmuntra de som växt upp i bygden att ”komma 
hem” och träffas. Föreningen tänker också anordna en tjejträff med 
modevisning från lokal butik, en höstmiddag och en stor loppis i juli månad. 
Ytterligare evenemang kommer att läggas till efter hand. 
 
Örkelljunga konstförening 
2023 kommer det att genomföras 8 utställningar i Konsthallen på 
Kulturhuset. Föreningen har också planer på att ha lovaktiviter för barn, 
vilka brukar vara uppskattade. De tänker också genomföra workshops för 
vuxna under året.  
 
Yxenhults Byalag 
Byalaget har planerat att genomföra 5 aktiviteter under året. De har också 
återkommande familjegympa varje vecka under 6 av årets månader. Alla 
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aktiviteter är till för alla, stora som små. Föreningen har även några förslag 
på aktiviteter som inte är klubbade i nuläget, där man tittar på lösningar för 
att genomföra dem. 
 
Örkelljunga PRO 
Föreningen har öppet hus varje måndag 10-12 då alla medlemmar är 
välkomna. Under året har de också planerat för seniordans, canasta, sy- och 
hobbygrupp, bingoträffar, boule och bangolf. De kommer ha trivselmöten 
och årsmöte, våffelfest, modevisningar, päregille, julfest och massa annat. 
Alla aktiviteterna är riktade till medlemmar, förutom 2 fester som är öppna. 
 
Örkelljunga vävstuga 
Föreningen tar emot barn och unga på lovaktiviteter. De har träffar när de 
väver och de är ute och visar upp sin teknik på Ingeborrarpsdagarna. 
Tillsammans har de också planerat att åka på utflykt till en annan vävstuga 
för ett studiebesök. De är också alltid öppna för besökare som vill se vad de 
gör eller som vill lära sig väva. Utflykten är enbart för medlemmar, övrig 
verksamhet är för allmänheten. 
 
STUGANS Kultur- och teaterförening 
Föreningen presenterar ett program för 2023 som vänder sig till alla, gammal 
som ung. De har sommarunderhållning och väsenvandringar i Karsatorp som 
genomförs utomhus. De genomförde i höstas en berättarafton som var 
uppskattad och som de planerar att fortsätta med. 
(Ansökningen kom in den 8 februari) 
 

 
 

 

Malin Löfkvist 
Kultur- och fritidssamordnare  

 
 



Förslag till fördelning av kulturstöd 2023

Förening 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Backakören 8 000 8 000 6 000 6 000 5 000 8 000 8 000 8 000 8 000 10 000 0
Ekets Framtid 0 0 1 000 2 000 3 000 9 000 5 000 3 000 0 0 0
 Fagerhults Framtid 0 5 000 8 000 7 000 6 000 9 000 9 000 9 000 0 15 000 15 000
Harbäckshults byaförening 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 6 000 3 000 3 000 0 0
Åsljunga Intresseförening 6 000 6 000 8 000 7 000 7 000 12 000 12 000 12 000 12 000 15 000 15 000
Värsjö byalag 6 000 6 000 8 000 7 000 7 000 12 000 12 000 12 000 12 000 15 000 15 000
Yxenhults Byalag 6 000 6 000 6 000 0 8 000 10 000
Ekets byggnadsförening UPA 10 000 10 000 7 000 6 000 6 000 12 000 12 000 12 000 12 000 15 000 10 000
Skånes Fagerhults bygdegårdsförening 12 000 12 000 7 000 6 000 6 000 10 000 10 000 12 000 12 000 0 8 000
Örkelljunga Hembygdsförening 0 0 10 000 10 000 9 000 15 000 16 000 12 000 0 15 000 20 000
IFALL - integration för alla 0 0 10 000 8 000 8 000 10 000 9 000 6 000 0 0 0
Örkelljunga Dragspelsgille 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 4 000 4 000 0 0 0
Örkelljunga Fotoklubb 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 3 000 4 000 3 000 3 000 4 000 1 000
Örkelljunga Konstförening 12 000 12 000 10 000 8 000 8 000 12 000 11 000 11 000 11 000 12 000 12 000
Örkelljunga Teaterförening 18 000 18 000 8 000 8 000 9 000 15 000 15 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Örkelljunga Vävstugeförening 5 000 7 000 2 000 2 000 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 000
Örkelljungabygdens Folkdanslag 10 000 10 000 10 000 8 000 7 000 10 000 10 000 8 000 8 000 9 000 0
Örkelljungabygdens Natur 3 000 3 000 6 000 6 000 7 000 12 000 12 000 12 000 12 000 0 14 000
Film i Örkelljunga 3 000 12 000 12 000 12 000 12 000 13 000 0
Örkelljunga Biodlare 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000 5 000 3 000
Stugans Kultur- och Teaterförening 2 000 8 000 8 000 9 000 9 000 9 000 0
Örkelljunga Scoutkår 5 000 5 000 7 000 10 000
Skånes Fagerhults Scoutkår 5 000 0 0 8 000
Örkelljunga Gospel 3 000 3 000 3 000 3 000 0
PRO Örkelljunga 2 000
Värsjö Badplatsförening 2 000
Summa: 96 000 kr  103 000 kr  106 000 kr  96 000 101 000 192 000 192 000 200 000 155 000 185 000 172 000
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Biblioteksverksamhet i Skånes Fagerhult

Arbetsutskottets förslag till kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att uppdra åt kultur- och
fritidsförvaltningen att se över hur biblioteksverksamheten i Skånes
Fagerhult kan utvecklas. (KSAU § 24, 22-02-09)
Filialbiblioteket i Skånes Fagerhult fortsätter sin negativa trend med
minskning i både antal besökare och lån. Ofta arbetar därför
bibliotekarien i folktom lokal. Eftersom vi ser stora
utvecklingsmöjligheter med biblioteksbilen föreslås att tilldelade
resurser omfördelas till utveckling av denna verksamhet och att
filialbiblioteket som finns på Bokelundaskolan övergår helt till
skolbiblioteksverksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse biblioteksverksamhet Skånes Fagerhult.pdf
____________
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Förslag till utveckling av biblioteksverksamheten  

Förslag till beslut 

Att kultur-och samhällsutvecklingsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
omfördela tilldelade resurser för att utveckla biblioteksbilens verksamhet och 

att filialbiblioteket som finns på Bokelundaskolan övergår helt till 

skolbiblioteksverksamhet.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att uppdra åt kultur- och 

fritidsförvaltningen att se över hur biblioteksverksamheten i Skånes 

Fagerhult kan utvecklas. (KSAU § 24, 22-02-09) 

Filialbiblioteket i Skånes Fagerhult fortsätter sin negativa trend med 

minskning i både antal besökare och lån. Ofta arbetar därför bibliotekarien i 

folktom lokal. Eftersom vi ser stora utvecklingsmöjligheter med 

biblioteksbilen föreslås att tilldelade resurser omfördelas till utveckling av 

denna verksamhet och att filialbiblioteket som finns på Bokelundaskolan 

övergår helt till skolbiblioteksverksamhet.  
 

Utlåns- och besöksstatistik 

Filialen i Skånes Fagerhult visade föregående år på en fortsatt minskning. I 

jämförelse med år 2021 handlar det om 46% för besöken och 29% för lånen: 

2021: 222 besökare och 503 lån 

2022: 121 besökare och 359 lån 

Biblioteksbilens verksamhet visade samtidigt på en ökning med 307% för 

besöken och 39% för lånen: 

2021: 166 besökare och 483 lån 

2022: 676 besökare och 790 lån 
 

Påverkan för besökare 

Biblioteksbilens utvecklingspotential är stor och eftersom den inte är bunden 

till någon plats kan vi nå ut till alla delar av kommunen. Våra 

kommuninvånare påverkas därför i positiv bemärkelse eftersom vi kan 

erbjuda biblioteksverksamheten till fler. 
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Besökare som använder filialen idag påverkas inte nämnvärt. Huvudparten 

kommer enbart för att återlämna sina lån och hämta reserverade böcker 

vilket också är möjligt vid biblioteksbilen. En förklaring till minskningen av 

besök på filialen är att vi ser hur flera valt att göra sina ärenden vid 

biblioteksbilen eller på huvudbiblioteket i stället. Vid enstaka tillfällen 

kommer någon för att koppla upp sig på det trådlösa nätverket men den 

möjligheten finns också vid biblioteksbilen.  
 

Påverkan för skolan 

För skolans del innebär det en stor fördel då de får ett renodlat skolbibliotek 

med lokaler och medier anpassade helt för skolverksamheten. 
 

Påverkan för bibliotekspersonalen 

En bibliotekarie har hand om både skol- och folkbiblioteksverksamheten och 

förslaget gynnar arbetssituationen på flera sätt. Ensamarbete i en 

undanskymd lokal på kvällstid försvinner. Bibliotekarien kan vara delaktig 

med övriga kolleger i det kollegiala samarbetet och lärandet vilket stärker 

samhörighet och höjer kompetens i hela arbetsgruppen. Det blir betydligt 

enklare att utforma lokalen och anpassa medier för enbart skolverksamhet 

vilket underlättar och stimulerar arbetet. 
 

Konsekvenser för barn 

Positiva konsekvenser då de får ett skolbibliotek mer ändamålsenligt för 

skolverksamheten samt att de på fritiden har möjlighet att nyttja 

biblioteksbilen.  
 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga förutom bättre utnyttjande av resurser. 
 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

Biblioteksbilen är lika för alla. 

 

 

Kristofer Johansson, Förvaltningschef 

Anna Persson, Tf bibliotekschef 
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Aktuell information

Förslag till beslut
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Ordföranden och samhällsbyggnadschef informerar.

____________




