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Tid och plats 2022-04-20 - Kommunhuset klockan 13.30-18.20 

Beslutande  

 Christian Larsson (M) - ordförande 
Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande 
Niclas Bengtsson (SD) - andre vice ordförande 
Tommy Brorsson - ledamot 
Arne Silfvergren (S) - ledamot 
 

Övriga deltagande Ardiana Demjaha, tillförordnad kommunchef 
Anders Svensson, nämndssekreterare (sekreterare på sammanträdet) 
Anna Lindström, ekonomichef §§ 107-111 
Linus Åstadsson, Serkon §§ 108-110 
Richard Johnsson, Serkon § 108 
Tylo Stenkil, Serkon § 108 
Mikael Strömbeck, mark- och exploateringsingenjör §§ 113-114 
Carita Gustafsson, kansli- och HR-chef §§ 115-118 

Justering 
 

Justerare Tommy Brorsson 
 

 
Dag och tid  

 
2022-04-25 klockan 15.00 

Justerade paragrafer §§ 107 - 125  

Underskrifter 
 

 

Ordförande  
................................................................. 
Christian Larsson  

Justerare  
................................................................. 
Tommy Brorsson 

  
ANSLAG 
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tillkännagivits genom anslag på Örkelljunga kommuns digitala 
anslagstavla på www.orkelljunga.se. 
 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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KSAU § 107   KLK.2022.13  0  
 

Fastställande av dagordningen samt eventuella övriga 
ärenden  
 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med 

nedanstående tillägg. 

 

 

Beskrivning 

Ärende om tillfällig organisering av del av kommunens verksamhet 

läggs till som § 114. 

 
____________ 
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KSAU § 108   KLK.2022.126     
 

Ekonomisk uppföljning för 2022  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska 

uppföljningen per 2022-03-31. 

 

 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en 

åtgärdsplan för kommunledningsförvaltningens verksamhet, med 

syfte att uppnå ett resultat i balans med budgeten per 2022-12-31. 

Återredovisningen ska göras i juni 2022. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en återrapportering 

ska lämnas om skälen till att det beräknas ske en kostnadsökningen 

om 1,7 miljoner kronor för färdtjänsten under 2022. 

 

 

Sammanfattning 

Ekonomisk uppföljning finns för perioden 2022-01-01 - 2022-03-31. 

 

Uppföljningen består av tre delar: 

• Uppföljning för kommunstyrelsens verksamhet 

• Uppföljning för kommunstyrelsen och samtliga nämnder 

• Ekonomisk rapport från NSVA avseende VA i Örkelljunga 

kommun 

 

För kommunstyrelsens verksamhet, inklusive kommunfastigheter, 

prognostiseras ett resultat om -2,5 miljoner kronor för 2022. 

 

Sammanlagt för kommunstyrelsen och nämnderna prognostiseras ett 

resultat om -6,7 miljoner kronor för 2022. Överskott uppvisas för 

samhällsbyggnadsnämnden (+0,5 miljoner kronor) och 

utbildningsnämnden (+0,8 miljoner kronor). Underskott uppvisas för 

kommunstyrelsen (-2,5 miljoner kronor) och socialnämnden (-5,5 

miljoner kronor). Övriga nämnders prognos är i nivå med budget. 
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Förslag vid sammanträdet 

Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att arbetsutskottet ger 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärdsplan för 

kommunledningsförvaltningens verksamhet, med syfte att uppnå ett 

resultat i balans med budgeten per 2022-12-31. 

 

Arne Silfvergren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att en 

återrapportering ska lämnas om skälen till att det beräknas ske en 

kostnadsökningen om 1,7 miljoner kronor för färdtjänsten under 2022. 

 

Samtliga ledamöter i arbetsutskottet instämmer i de framlagda 

yrkandena. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns enighet kring samtliga framlagda 

förslag. 

 

Ordförande finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att 

godkänna den ekonomiska uppföljningen. Vidare finner ordförande att 

arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandena från Gunnar 

Edvardsson (KD) och Arne Silfvergren (S). 

  

Det bestäms att återredovisning av åtgärdsplanen ska göras i juni 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per 2022-03-31 för kommunstyrelsen.pdf 

Ekonomisk uppföljning per 2022-03-31 för Örkelljunga kommun.pdf 

Bilaga 1 - Ekonomisk rapport VA Örkelljunga per 2022-03-31.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-05-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott juni 2022 

Tillförordnad kommunchef (för åtgärd)
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KSAU § 109   KLK.2022.128     
 

Måluppföljning för 2022  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna måluppföljningen. 

 

 

Sammanfattning 

Uppföljning per 2022-03-31 av målen enligt Vision 2040. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om måluppföljning per mars 2022.pdf 

Sammanställd redovisning per 2022-03-31 av mål utifrån Vision 

2040.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-05-04
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KSAU § 110   KLK.2021.56  253  
 

Pris och principer rörande försäljning av tomtmark inom 
verksamhetsområdet, Nordöst Skåneporten  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

om beräkningsmodellen till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar en uppmaning till 

kommunchef och mark- och exploateringsingenjör att i möjligaste 

mån tillämpa beräkningsmodellen. 

 

 

Sammanfattning 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-03-09 § 49 lämnas en 

föredragning kring vilka förutsättningar som finns för bebyggelse i 

verksamhetsområdet på Skåneporten Nordöst. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar 2022-03-09 att uppdra åt ekonomichef Anna 

Lindström och controller Linus Åstradsson att upprätta en 

beräkningsmodell utifrån föredraget och återkoppla till 

kommunstyrelsens arbetsutskott i april. 

 

Linus Åstadsson presenterar en beräkningsmodell som innehåller 

fördelning mellan olika kostnader. Modellen är anpassad till 

verksamhetsområdet på Skåneporten, men kan även användas på andra 

verksamhetsområden. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-09 - KSAU § 49  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunchef (för kännedom) 

Mark- och exploateringsingenjör (för kännedom)
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KSAU § 111   KLK.2022.127     
 

Tilläggsbudget 1 för 2022  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet om 

tilläggsbudget 1 hänskjuts till ett extra sammanträde med 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-27 klockan 13.00-13.30. 

 

 

Sammanfattning 

Ekonomichefen föreslår i tjänsteskrivelser att följande tilläggsanslag 

och förändringar beviljas. 

 

• Utökning av kommunstyrelsens rambudget med 190 000 kronor 

för engångskostnader i samband med organisationsutredning 

rörande socialförvaltningen. 

 

• Minskning av kommunstyrelsens rambudget med 189 000 

kronor och utökning av samhällsbyggnadsnämndens rambudget 

med 189 000 kronor, för att flytta tjänsten som miljöstrateg från 

kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.  
 

• Minskning av kommunstyrelsens rambudget med 208 000 

kronor och en utökning av kultur- och fritidsnämndens 

rambudget med 208 000 kronor, för att korrigera att 

turistverksamheten hanteras av kultur- och fritidsnämnden men 

budgeten för verksamheten finns på kommunstyrelsen. 

 

• Utökning av investeringsbudgeten för kommunstyrelsen om 650 

000 kronor, för att köpa in elektronisk utrustning till 

Örkelljungasalen och Eketrummet i kommunhuset. 

 

• Godkänna att följande investeringar om hos kommunfastigheter 

flyttas fram:  

- Investeringsutrymme: 196 000 kronor 

- Energibesparande åtgärder: 127 000 kronor 

- Tallgården (ommålning och mattbyte): 828 000 kronor 

- Ombyggnad av kommunhusets kommunfullmäktigesal 

genomförs 2022: 2 554 000 kronor 
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- Södergårdens ombyggnad genomförs 2021-2023: 2 845 000 

kronor 

 

Övriga äskanden: 

 

• Socialnämndens begäran om anslag från tilläggsbudget 1 för 

anslag till feriepraktikanter (170 000 kronor), enhetschef IFO 

myndighet (350 000 kronor) och HR-specialist till 

socialförvaltningen (230 000 kronor) 

 

• Socialnämndens begäran om utökade investeringsanslag med 

1 250 000 kronor till inköp av inventarier till Södergården efter 

ombyggnad. 

 

• Samhällsbyggnadsnämndens begäran om anslag från 

tilläggsbudget 1 om 1 635 000 kronor, enligt bifogad 

sammanställning från nämnden. Det avser 635 000 kronor till 

asfaltering av gator, 500 000 kronor till broar och 100 000 

kronor till tillgänglighetsanpassningar. Vidare finns två nya 

projekt avseende gatuanslutning Åsljunga 9:115 med  100 000 

kronor, och toalett vid Landis-Skåneleden om 300 000 kronor. 

 

• Utbildningsnämndens begäran om 1 079 000 kronor till 2022 

års investeringsbudget. Anslagen fördelas till inventarier till 

Kungsskolan (425 000 kronor), uppdatering av maskiner till 

utbildningscenter (200 000 kronor), IT-material (151 000 

kronor), ljuddämpande inventarier till Beringskolan (62 000 

kronor) och övriga skolenheter (241 000 kronor), i enlighet med 

tjänsteskrivelse. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar ärendet. Arbetsutskottet 

bedömer att det behöver tas fram ytterligare beslutsunderlag. Ärendet 

hänskjuts till ett extra sammanträde med arbetsutskottet 2022-04-27.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om tilläggsbudget 1 2022.pdf 

Förslag till tilläggsbudget 1 2022.pdf 

Tilläggsbudget 1 KS-utredning Soc.pdf 

Tilläggsbudget 1 KS - flytt av miljöstrateg till SBN.pdf 

Tilläggsbudget 1 KS - flytt av turistverksamhet till KoF.pdf 

Begäran från socialnämnden inför tilläggsbudget 1.pdf 

Tjänsteskrivelse socialnämnden inför tilläggsbudget 1 2022.pdf 

Tilläggsbudget Örkelljungasalen och Eketrummet.pdf 
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Tjänsteskrivelse tilläggsbudget 1 Kommunfastigheter 2022.pdf 

Investeringar Fastighet förslag till tilläggsbudget 1 2022.pdf 

Protokoll SBNAU §40.pdf 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsnämnden tilläggsbudget 1 2022.pdf 

Bilaga till tilläggsbudget 1 -  Investeringar samhällsbyggnadsnämnden 

2022.pdf 

Utbildningsförvaltningen tilläggsbudget 1 2022.pdf 

Tjänsteskrivelse utbildningsnämnden för tilläggsbudget 1 2022.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-27 (extra sammanträde)
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KSAU § 112   KLK.2022.129     
 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

uppföljningen. 

 

 

Sammanfattning 

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

systematiska arbetsmiljöarbetet i organisationen. Systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) är ett kvalitetssystem där rutiner och 

anvisningar redovisas för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom 

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

att systematiskt följa upp mål, rutiner och anvisningar för 

arbetsmiljöarbetet. 

 

Kommunledningsförvaltningen har överlämnat uppföljning för 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, för 

2021.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-05-04
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KSAU § 113   KLK.2021.361  261  
 

Upplåtelse av del av Fagerhult 1:69 för etablering av 
solenergianläggning - Helios Nordic Energy AB   
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att teckna arrendeavtal med bolaget 

Helios Nordic Energy AB i enlighet med det framtagna 

avtalsunderlaget.  

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-12-15 §351 att ställa sig 

positiva till att fortsatta förhandlingar förs avseende att erbjuda bolaget 

Helios Energy AB möjlighet att få arrenderätt till de delar av Fagerhult 

1:69 som har angivits i det inlämnade förslaget till arrendeavtal. Vidare 

beslutas att uppdrag lämnas till mark- och exploateringsingenjören att 

fortsätta dialogen med bolaget för upprättande av slutligt avtalsförslag.  

 

I tjänsteskrivelse 2022-04-01 redovisar mark- och 

exploateringsingenjören att dialog har förts med bolaget och att det 

finns ett förslag till arrendeavtal.  

 

Översiktligt innebär avtalsförlaget följande: 

• Upplåtelse av två delområden inom Fagerhult 1:69 

• Successiv tillträdesprocess som sker i två steg med upplåtelsetid 

om totalt 45 år från och med tecknande av avtalet. 

• Första steg ("Etableringsperioden") som medger nyttjanderätt 

för att utreda genomförbarheten samt att inhämta nödvändiga 

tillstånd. Bedöms omfatta uppta total yta om cirka 19 hektar.  

Ersättning med 200 kronor/hektar och arrendeår. 

• Slutligt steg ("Etableringsdagen") som avser det egentliga 

arrendet och som då innebär etablering av och bedrivande av 

verksamheten för solcellsanläggningen. Den faktiskt upplåtna 

yta blir beroende av den omfattning som behövs för 

verksamheten. Ersätts med 10 000 kronor/hektar och arrendeår. 

• Ersättningen för det slutliga steget indexjusteras årligen. 

• Uppsägning ska ske 12 månader före arrendetidens utgång. Om 

det inte sker förlängs avtalet med fem år i sänder. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse- Avtalsunderlag 

Arrendeavtal.pdf 

Protokoll 2021-12-15 - KSAU § 351 

Framställan- Etablering av solcellspark  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-05-04
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KSAU § 114   KLK.2022.143     
 

Försäljning av fastigheten Örkelljunga Ejdern 12  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

godkänna försäljningen av fastigheten Örkelljunga Ejdern 12 till 

Fastighets AB 3Hus i enlighet med upprättat köpekontrakt. 

 

 

Sammanfattning 

Ett köpekontrakt har tagits fram för fastigheten Örkelljunga Ejdern 12. 

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

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

överenskommelse. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till köpekontrakt (version 2022-04-20)   

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-05-04
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KSAU § 115   KLKP.2022.11  026  
 

Riktlinjer för arbete på distans  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

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

 

 

Sammanfattning 

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

Förslaget är framtaget av kommunledningsförvaltningens kansli- och 

HR-chef.  

 

Beslutsunderlag 

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

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-05-04
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KSAU § 116   KLK.2022.12  0  
 

Information från kommunchefen  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Tillförordnade kommunchefen lämnar information kring följande 

områden: 

• Anvisningar och handbok för kommunens ärendehantering 

• Skåneporten 

• Samverkansavtal tecknat med Klippans kommun om 

upphandling 

• Flyktingsituationen och tilldelning mellan kommunerna 

• Återkoppling om Edla och Tage Jönssons stiftelse, samt om 

rutiner kring stiftelsefrågor 

• Information från IT-verksamheten lämnas vid arbetsutskottets 

sammanträde 2022-05-18 

• Säkerhetsansvar 

• Samarbetet med Civilförsvaret 

 
Kansli- och HR-chefen lämnar lägesrapport om pågående rekrytering 

av kommunchef. Dialog förs inom arbetsutskottet om hur den fortsatta 

processen ska utformas. Tillförordnade kommunchefen deltar inte 

under denna presentation och dialog. 

  

____________ 
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KSAU § 117   KLK.2022.144     
 

Förslag på tillfällig organisatorisk lösning för delar av 
kommunens verksamhet  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att 

kommunledningsförvaltningen arbetar vidare med en tillfällig 

organisatorisk lösning enligt nedan. Arbetsutskottets beslut 

innebär att kommunledningsförvaltningen ska genomföra 

samverkan enligt MBL, och därefter lämna förslag till beslut i 

ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-04. 

 

 

Sammanfattning 

Den nuvarande tillförordnade förvaltningschefen för 

socialförvaltningen arbetar till och med 2022-05-10. 

 

Information lämnas om pågående rekrytering av förvaltningschef för 

socialförvaltningen. Bedömningen är att en ordinarie förvaltningschef 

för socialförvaltningen kommer kunna vara på plats under hösten. Fram 

tills dess behövs en tillfällig lösning. 

 

Kommunledningsförvaltningen arbetar med ett förslag om en tillfällig 

organisatorisk lösning. Nuvarande förvaltningschefen för 

utbildningsförvaltningen är tänkt att bli förvaltningschef för både 

socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Vidare är det tänkt att 

respektive förvaltning ska ha var sin biträdande förvaltningschef som 

rekryteras internt. Denna tillfälliga organisatoriska lösning är tänkt att 

vara fram tills att en ordinarie lösning finns, vilket uppskattas till som 

längst sex månader. 

 

Kommande steg i processen är att ta upp förslaget om tillfällig 

organisatorisk lösning till information och samverkan enligt MBL. 

Därefter ska ärendet tas upp för ställningstagande på kommunstyrelsens 

sammanträde 2022-05-04. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kansli- och HR-chef (för åtgärd) 

Tillförordnad kommunchef (för åtgärd)
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 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 118   KLK.2022.123     
 

Utredning av socialförvaltningens organisation  
 

 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till 

kommunchefen att redovisa åtgärdsförslag med anledning av det 

som framförs i utredningen. Redovisningen ska lämnas senast till 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-14. 

 

 

Sammanfattning 

Företaget Qualitarium har 2022-04-12 överlämnat utredning om 

socialförvaltningens organisation. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott samtalar om utredningen. Efter förslag 

från Christian Larsson (M) lämnar arbetsutskottet ett uppdrag till 

kommunchefen om att redovisa åtgärdsförslag med anledning av det 

som framförs i utredningen. Redovisningen ska lämnas senast till 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-14. 

 

Beslutsunderlag 

Utredning från Qualitarium om socialförvaltningens organisation  

____________ 
 
Expedieras till: 

Tillförordnad kommunchef (för åtgärd)
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 Justerandes signatur 
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KSAU § 119   PLAN.2022.4     
 

Samråd - Tematiskt tillägg till ÖP 2030 avseende 
Vindkraft, Perstorps kommun  
 

 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att meddela Perstorps 

kommun att Örkelljunga kommun inte har några invändningar mot 

den föreslagna revideringen gällande ställningstaganden om vindkraft 

i Perstorps översiktsplan. 

 

 

Sammanfattning 

Perstorps kommuns har översänt remiss av tematiskt tillägg till 

översiktsplan 2030. Förslaget syftar till att ytterligare utreda 

möjligheterna för etablering av vindkraft i kommunen och samtidigt 

säkerställa fortlevnaden av goda boendemiljöer. Det ska göras genom 
att ändra hänsynsavståndet från 500 meter till bostäder utanför tätort, till 

ett avstånd om sju (7) gånger verkets totalhöjd. Det tematiska tillägget 

berör endast etablering av vindkraftverk i Perstorps kommun. 

 

I tjänsteskrivelse 2022-03-21 föreslår stadsarkitekten att Örkelljunga 

kommun inte ska ha några invändningar mot den föreslagna revideringen. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut om samråd 

Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 Perstorp Samråd 

Förlängt samråd till 5 maj 

Tjänsteskrivelse  

____________ 
 
Expedieras till: 

Perstorps kommun, bn@perstorp.se 

Kommunstyrelsen 2022-05-04 (för kännedom)

mailto:bn@perstorp.se
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KSAU § 120   UBF.2021.98  609  
 

Återrapportering av Utbildningsnämndens internkontroll 
2021  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna, men uppmanar utbildningsnämnden att 

framöver använda det senaste malldokumentet. 

 

 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har 2022-01-13 beslutat om återrapportering av 

2021 års interna kontroll. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att det ska lämnas en uppmaning om att 

framöver använda det senaste malldokumentet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller tilläggsyrkandet från 

Gunnar Edvardsson (KD).  

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-01-13 - UN § 5 

Återrapportering internkontroll 2021  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-05-04
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 Justerandes signatur 
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KSAU § 121   SN.2021.2     
 

Intern kontroll för socialnämnden 2021  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden har 2022-03-01 beslutat om återrapportering av 2021 

års interna kontroll. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-01 - SN § 29 

Uppföljning av intern kontroll 2021.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-05-04



 

Sammanträdesprotokoll 2022-04-20  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 122   SBN.2022.17     
 

Uppföljning av Intern kontrollplan 2021 - 
samhällsbyggnadsnämnden  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-03-14 beslutat om 

återrapportering av 2021 års interna kontroll. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-03-14 - SBN § 21 

Uppföljning Internkontroll 2021 

TS Åtgärsplan internkontroll 2021  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-05-04



 

Sammanträdesprotokoll 2022-04-20  
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 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 123   KFN.2021.39  800  
 

Intern kontroll 2021 - kultur- och fritidsnämnden  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har 2022-04-04 beslutat om 

återrapportering av 2021 års interna kontroll. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-04 - KFN §21 

Redovisning intern kontroll 2021 - kultur- och fritidsnämnden.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-05-04
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 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 124   KLK.2022.35  007  
 

Revisionens granskning av kommunens 
näringslivsarbete  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelse beslutar att godkänna kommunlednings-

förvaltningens förslag till yttrande samt aktivitetsplan 

näringslivsarbete och översända detta till revisionen.  

 

 

Sammanfattning 

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

kommunens näringslivsarbete. I revisionsrapporten lämnas följande 

rekommendationer till kommunstyrelsen: 

 

 • Noga och aktivt följa upp det nya sättet att arbeta med 

näringslivsfrågor tillsammans med Örkelljunga Näringsliv och inte 

enbart, såsom det står i samverkansavtalet, fokusera på Örkelljunga 

Näringslivs fokusområden utan även följa upp kommunens åtaganden i 

näringslivsarbetet.  

 

• Tillsammans med Örkelljunga Näringsliv utarbeta konkreta strategier 

och aktivitetsplaner samt hur arbetet ska följas upp för att främja 

näringsliv inklusive destinationsnäringen och övriga näringar i 

kommunen.  

 

• I enlighet med sitt reglemente stärka samordningen av det 

näringslivsbefrämjande arbetet oavsett om det praktiska arbetet sker i 

kommunen eller av Örkelljunga Näringsliv.  
 

Revisorerna önskar yttrande från kommunstyrelsen med anledning av 

resultatet i granskningen. Yttrandet önskas senast 2022-05-13. 

 

Förslag till yttrande från kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen har på sitt sammanträde 2022-03-02 §33 antagit de 

målvärden för visionsmål som från början saknats i samverkansavtalet. 

Detta gäller även målvärden för tillväxtmål och operativa mål. 

 

Strategidokument och aktivitetsplan för hur målen ska uppnås har tagits 

fram. Örkelljunga Näringsliv har kontinuerliga avstämningar varje 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-04-20  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

vecka med kommunalråd och kommunchef. Näringslivsarbetet följs 

även upp av kommunstyrelsens arbetsutskott en gång i halvåret och 

kommunens ledningsgrupp en gång per kvartal. Det finns även en 

löpande dialog mellan kommunen och Örkelljunga Näringsliv utanför 

avstämningarna. Det finns en påbörjad samverkan mellan Örkelljunga 

Näringsliv och enskilda förvaltningar på kommunen. I ett ytterligare 

steg för att stärka samordningen och samverkan mellan kommunen och 

Örkelljunga Näringsliv ska alla delar som skulle kunna ingå i ett internt 

dokument gällande strategi för näringslivs- och destinationsutveckling 

identifieras.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens yttrande.pdf 

Aktivitetsplan Näringslivsarbete.pdf 

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 71 

Revisorerna_Missiv_-_Granskning_av_näringslivsarbetet.pdf 

Revisorerna_Granskning av näringslivsarbetet.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-05-04
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 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 125   KFN.2021.193  805  
 

Revidering av regelverk för föreningsstöd  
 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till revidering 

av regelverk för föreningsstöd samt godkänna konsekvens-

beskrivning för borttagande av regler om fem timmars nyttjande i 

simhallen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

revidering av regelverk för föreningsstöd får hanteras inom kultur- 

och fritidsnämnden. 

 

Gunnar Edvardsson (KD) deltar inte i beslutet. 

 

 

Sammanfattning 

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

kommunfullmäktige att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens 

förslag till revidering av regelverk för föreningsstöd i enlighet med 

kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar på sammanträdet 2022-02-09 

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

över vilka konsekvenser ett borttagande av bestämmelserna gällande 

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

föreningar. 

 

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

kommunfullmäktige att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens 

förslag till revidering av regelverk för föreningsstöd samt godkänna  

konsekvensbeskrivning för borttagande av regler om fem timmars 

nyttjande i simhallen. Vidare föreslås att revidering av regelverk för 

föreningsstöd hanteras inom nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-04 - KFN §24 

Protokoll 2022-02-09 - KSAU § 20 

Regelverk för föreningsstöd 2020 med ändringar.pdf 
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Regelverk för föreningsstöd 2022 - revidering.pdf 

Tjänsteskrivelse revidering av regelverk för föreningsstöd - svar till 

KSAU.pdf  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2022-05-04 
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