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KSAU § 265 KLK.2018.9

00

Eventuellt övriga ärenden
Arbetsutskottets beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna
dagordningen med nedanstående ändringar.
Beskrivning
Ärende "Uppdrag i samband med budget 2018" utgår eftersom det
redan är behandlat av kommunstyrelsen.
Ärende "Uppföljning av besvarande av motion, S - Inför riktlinjer för
sponsring, reklamfinansiering och försäljningsverksamhet i
kommunen" utgår och behandlas istället i oktober.
Ärende om fastighet i Fagerhult tillförs dagordningen.
Ärende om modern fullmäktigesal tillförs dagordningen.
____________
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KSAU § 266 KLK.2018.5

04

Information från ekonomichefen
Arbetsutskottets beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt
ekonomichefen att förbereda och ta fram beslutsunderlag avseende
försäljning av cirka 25-30 miljoner ur pensionsfonderna.
Beslutsunderlaget ska innehålla olika försäljnings- och
placeringsalternativ.
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger ekonomichefens övriga
information till handlingarna.
Sammanfattning
Ekonomichef Stefan Christensson lämnar information.
·

Ekonomichefen berättar att han håller på att granska två frågor
som ställts vid tidigare sammanträden. Dels en fråga om några
domslut som inneburit att socialnämnden i några fall behöver
erbjuda vård till ensamkommande som fyllt 18 år. Dels en fråga
om utbetalningar till överförmyndarverksamheten från
Migrationsverket.

·

I kommunens policy för pensionsförvaltning framgår att när
värdet på pensionsfonderna understiger pensionsskulden
(ansvarsförbindelsen) och när värdet på pensionsfonderna
överstiger pensionsskulden med mer än 20 miljoner kronor ska
kommunstyrelsens arbetsutskott hantera frågan och besluta om
eventuella åtgärder. Den senare situationen har uppkommit.
Arbetsutskottet diskuterar vilka åtgärder som ska vidtas. Det
förs samtal om hur de placerade medlen är och bör vara
fördelade mellan olika placeringsalternativ. Arbetsutskottet ger
ekonomichefen i uppdrag att förbereda en försäljning av cirka
25-30 miljoner och ta fram beslutsunderlag till arbetsutskottet.

·

Inför budgetdialogen finns i dagsläget två återbud.

·

En kommuninvånare har kontaktat kommunen med frågor som
berör trädgårdstjänster. Örkelljunga kommun slutade
tillhandahålla dessa tjänster för cirka tre år sedan. Bilden av att
kommunen fortfarande tillhandahåller trädgårdstjänster är
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därmed inte korrekt.
·

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-12 § 257 gavs
information om att Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV)
meddelat att deras pensionsskuld räknats upp. Uppföljande
information lämnas. Uppräkningen är en engångsåtgärd och
berör till stor del heltidsanställda brandmän. Ärendet kommer
att behandlas av direktionen i RSNV och därefter tas upp vid ett
ägarsamråd.

____________
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KSAU § 267 KLK.2018.8

00

Information från kommunchefen
Arbetsutskottets beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen från
tillfördordnade kommunchefen till handlingarna.
Sammanfattning
Tillförordnad kommunchef Stefan Christensson berättar att
kommunens centrala ledningsgrupp kommer att behandla några
organisationsfrågor som kan leda till att organisationsförändringar
aktualiseras.
____________
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KSAU § 268 KLK.2018.309

287

Skisser för ombyggnad till skollokaler och ny skolgård
Mården 18, Örkelljunga
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget om
ombyggnad av skollokaler och ny skolgård på Mården 18 i
Örkelljunga, samt inleda diskussioner med personalen om
detaljerade ritningar.
Tommy Brorsson (SD) reserverar sig mot ovanstående beslutsförslag.
Arbetsutskottets beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt
fastighetschefen att undersöka och bedöma hur lång tid det tar att
genomföra markutredning, ny detaljplan och nödvändig
upphandling för en ny skola.
Sammanfattning
Det finns ett förslag till ombyggnad av skollokaler och ny skolgård på
Mården 18 i Örkelljunga. Förslaget har tagits fram av Karin Petterssons
Arkitektbyrå AB.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-06-21 § 204 att
remittera förslaget till utbildningsnämnden med dess förvaltningen för
synpunkter senast i augusti 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar förslaget 2018-08-22 och
2018-08-29, men behandlingen av ärendet skjuts upp för att invänta
synpunkter från utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden beslutar 2018-09-06 § 71 att översända
synpunkter från personalen på Mårdenskolan som nämndens
synpunkter. Mot utbildningsnämndens beslut reserverar sig Anneli
Eskilandersson (SD) och Michael Bengtsson (SD), till förmån för eget
yrkande om att utreda en ny skola.
Synpunkterna från personalen på Mårdenskolan är daterade 2018-0829, och är uppdelade i synpunkter från lärarna, fritidshemspersonalen
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och ledningen.
Arbetsutskottets behandling
Arbetsutskottet diskuterar det framtagna förslaget och synpunkterna
från utbildningsnämnden. I diskussionen framför Tommy Brorsson
(SD) förslag om en ny skola. Arbetsutskottet för diskussion om
alternativ till ombyggnation och vilka konsekvenser det innebär.
Diskussionen leder till att Carina Zachau (M), Gunnar Edvardsson
(KD), Thomas Bjertner (S) och Bjarne Daa (S) förespråkar ett
beslutsförslag till kommunstyrelsen om att ställa sig bakom förslaget
till ombyggnad av skollokaler och ny skolgård på Mården 18. Tommy
Brorsson (SD) står inte bakom detta beslutsförslag.
För att få en bild av tidsaspekterna vid en nybyggnation, uppdrar
arbetsutskottet åt fastighetschefen att undersöka och bedöma hur lång
tid det tar att göra markundersökning, ny detaljplan och nödvändig
upphandling för en ny skola.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-29 - KSAU § 246
Förslag ombyggnad till skollokaler och ny skolgård Mården 18
Protokoll 2018-09-06 - UN § 71
Utbildningsförvaltningen - Synpunkter på skisserna
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-10-03
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KSAU § 269 KLK.2017.324

006

Fråga från Bjarne Daa, S - När kan vi förvänta oss en
fullmäktigesal som är uppdaterad till modern standard? fortsatt hantering
Arbetsutskottets beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att anlita en arkitekt för att
undersöka hur källarlokalerna i kommunhuset (Eketrummet och
Örkelljungasalen) kan byggas om för att skapa en modern
sammanträdeslokal, och vilka övriga ombyggnader av
kommunhuset som då blir nödvändiga. Upp till 30 000 kronor får
användas ur medel till kommunstyrelsens förfogande. Ärendet ska
tas upp till fortsatt behandling i december 2018.
Sammanfattning
Bjarne Daa (S) har 2017-10-04 ställt följande fråga till
kommunfullmäktiges ordförande: "När kan vi förvänta oss en
fullmäktigesal som är uppdaterad till modern standard?"
Kommunfullmäktige beslutar 2017-11-27 § 134 att uppdra åt
kommunstyrelsen att utreda frågan om en kommunfullmäktigesal till
modern standard. Till utredningen ska presenteras en ekonomisk
kalkyl.
2018-03-12 överlämnar kommunchefen och fastighetschefen ett
yttrande där de beskriver förutsättningar och kostnader för att använda
Örkelljungasalen respektive Forum som fullmäktigesal med modern
standard.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-03-21 § 81 att
återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för att utreda
alternativen ur ett helhetsperspektiv och varaktighet över tid.
2018-09-03 överlämnar kommunchefen och fastighetschefen en
återrapportering. I återrapporteringen framgår bland annat att det skulle
krävas mycket omfattande ombyggnationer för att i befintliga
källarlokaler (Örkelljungasalen och Eket) nå hela vägen med att skapa
en modern känsla samt full tillgänglighet. Nuvarande lokaler saknar
önskad takhöjd samt möjlighet att skapa tillgänglighet fullt ut. Tekniska
delar som ljud, mentometersystem och dylikt går att tillskapa i
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nuvarande lokaler.
Presentation av fastighetschefen
Fastighetschefen Anders Emgård presenterar en idéskiss på en möjlig
ombyggnad av kommunhusets entré och källarutrymmen.
Ombyggnaden ger möjligheter att skapa en modern sammanträdeslokal
i källaren som bland annat kan användas till kommunfullmäktiges
sammanträden.
Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar idéskissen, framför allt den
delen som gäller sammanträdeslokal. Diskussionen handlar om vad
som är den bästa lösningen inför framtiden och vad eventuella åtgärder
ska tillåtas kosta.
Arbetsutskottet ger uppdrag åt kommunledningsförvaltningen att anlita
en arkitekt för att undersöka hur källarlokalerna i kommunhuset
(Eketrummet och Örkelljungasalen) kan byggas om för att skapa en
modern sammanträdeslokal, och vilka övriga ombyggnader av
kommunhuset som då blir nödvändiga. Upp till 30 000 kronor får
användas ur medel till kommunstyrelsens förfogande. Ärendet ska tas
upp till fortsatt behandling i december 2018.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-21 - KSAU § 81
Fråga från Bjarne Daa, S - När kan vi förvänta oss en fullmäktigesal
som är uppdaterad till modern standard?
Yttrande Motionsvar Modern KF-sal.docx
Återrapportering - Uppdatera kommunfullmäktigesalen i kommunhuset
till modern standard
____________
Expedieras till:
Tillförordnade kommunchefen
Fastighetschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-19

11(21)

Sammanträdesprotokoll 2018-09-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 270 FASTIGHET.2018.21

252

Förvärv av Fagerhult 1:186
Arbetsutskottets beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
För att kunna erbjuda mark för bostadsbebyggelse i Skånes Fagerhults
tätort har fastigheten Fagerhult 1:186 tagits upp som ett möjligt objekt.
Kommunstyrelsens senaste behandling av ärendet var 2018-06-13 §
134. Vid detta tillfället togs beslut om hur kommunledningsförvaltningen skulle arbeta vidare med ärendet.
Förvärv av fastigheten måste godkännas av kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets behandling
Carina Zachau (M) lämnar en lägesrapport kring vad som hänt. Ärendet
är för närvarande inte klart för ställningstagande.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-13 - KS § 134
Utredning-Förutsättningar gällande Fagerhult 1:186
Tjänsteskrivelse
Utredning-Fotobilaga angående Fagerhult 1:186
Förslag till köpekontrakt
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott oktober
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KSAU § 271 KLK.2018.6

042

Månadsuppföljning 2018
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen
per 2018-08-31 för kommunstyrelsens verksamhet samt
kommunen totalt.
Sammanfattning
Ekonomisk uppföljning per 2018-08-31.
Kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive fastighet har ett
resultat om +2,3 miljoner kronor per 2018-08-31. Prognosen för helåret
är +1,5 miljoner kronor.
För kommunen totalt sett redovisas ett resultat om -2,7 miljoner per
2018-08-31. Prognosen för helåret är -6,5 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Total sammanställning augusti.pdf
Månadsuppföljning augusti KS
Bilaga KS Månadsuppföljning augusti .pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-10-03
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KSAU § 272 KLK.2018.434

041

Budget 2019 för Kommunstyrelsens
verksamhetsområde
Arbetsutskottets beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar underlagen avseende
budget 2019 till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram underlag inför budget
2019. Det har tagits fram budgetunderlag för kommunstyrelsens
verksamhetsområde, investeringsbudget och underlag för
kommunfastigheter. Därtill finns det kommunövergripande styrkortet
med kommunens mål. Styrkortet gäller för 2018 och 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen Budget 2019.pdf
Kommunstyrelsen budget 10 års investeringsplan 2018
Kommunfastigheter.pdf
Kommunstyrelsen Investeringsbudget 2019.pdf
Kommunövergripande styrkort
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-10-03

14(21)

Sammanträdesprotokoll 2018-09-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 273 KLK.2015.430

107

Medgivande till Örkelljungabostäder AB om upphandling
för bostäder i Eket och Skånes Fagerhult
Arbetsutskottets beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta upp ärendet till
fortsatt behandling vid arbetsutskottets sammanträde 2018-10-17.
Sammanfattning
Örkelljungabostäder AB:s arbetar för att hitta en lösning för
nybyggnation i Eket och i Skånes Fagerhult. Örkelljungabostäder har
för avsikt att bygga sex lägenheter vardera i de båda orterna. Bolaget
önskar att få gå vidare med att göra en upphandling för nybyggnation i
Eket och i Skånes Fagerhult. De vill även ingå tomträttsavtal för del av
Eket 1:214 alternativt förvärva området. Genomförandet kräver att
kommunfullmäktige fattar beslut om investeringen samt att inga andra
hinder finns för byggnationen.
Kommunstyrelsen beslutar 2018-06-18 § 135 att lägga
Örkelljungabostäder AB:s beslut om förnyad upphandling för
nybyggnation i Eket till handlingarna, samt att avvakta
underhandsinformation från Örkelljungabostäder AB om pågående
arbete med upphandling.
Arbetsutskottets behandling
Carina Zachau (M) lämnar muntlig information om nuläget i processen.
Ärendet tas upp till fortsatt behandling vid arbetsutskottets
sammanträde 2018-10-17.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-29 - KSAU § 245
Protokoll Örkelljungabostäder 2018-06-13 § 7
Svar från Örkelljungabostäder AB 2018-08-27
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17

15(21)

Sammanträdesprotokoll 2018-09-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 274 KLK.2016.105

812

Uppföljning av besvarande av motion (SD) - Friskvård
och fysisk rörelse viktigt för välbefinnandet hos våra
pensionärer - fortsatt hantering
Arbetsutskottets beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att undersöka möjligheterna till en fortsättning av
projektet, antingen i samarbete med Senior Sport School eller i
annan regi. Undersökningen ska fokusera på möjligheterna att nå
grupper som hittills inte nåtts. I undersökningen ska det redovisas
vad en eventuell fortsättning kommer att kosta.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar 2017-08-28 § 79 att bifalla Lennart
Anderbergs (SD) och Tommy Brorssons (SD) motion "Friskvård och
fysisk rörelse viktigt för välbefinnandet hos våra pensionärer" genom
införandet av projektet Senior Sport School.
Senior Sport School är ett samverkansprojekt mellan Region Skåne,
Skåneidrotten och Örkelljunga kommun. Syftet med Senior Sport
School är att förbättra livskvalitet och välmående samt skapa livslång
rörelseglädje.
Skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Skåne
·
Inspirera till en aktiv och meningsfull fritid
·
Informera och inspirera om möjligheterna till en aktiv roll inom
·
idrotten
Träffa nya vänner
·
Kommunfullmäktige ger kommunchef Charlotta Kabo Stenberg i
uppdrag att i samarbete med Region Skåne och Skåneidrotten
implementera projektet i Örkelljunga kommun enligt lämnat
erbjudande att genomföra detta kostnadsfritt under hösten 2017.
Kommunchefen ges vidare i uppdrag att utvärdera projektet under
våren 2018 och återuppta ärendet inför förnyat ställningstagande om
projektet ska fortsätta i kommunal regi eller ej.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-05-30 § 157 behandlar
ärendet 2018-05-30. Arbetsutskottet beslutar att notera att
verksamheten med Senior Sport School pågår och att
kommunledningsförvaltningens uppföljning kommer att lämnas vid
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arbetsutskottets sammanträde 2018-09-19.
Skåneidrotten har överlämnat en utvärderingen av Senior Sport School
avseende våren 2018.
Förslag
Gunnar Edvardsson (KD), med instämmande av Tommy Brorsson
(SD), yrkar att det ska göras en undersökning om möjligheterna till en
fortsättning av projektet, och att undersökningen ska fokusera på
möjligheterna att nå grupper som hittills inte nåtts.
Arbetsutskottets behandling
Arbetsutskottet i sin helhet står bakom yrkandet. Beslutet formuleras
som ett uppdra åt kommunledningsförvaltningen att undersöka
möjligheterna till en fortsättning av projektet, antingen i samarbete med
Senior Sport School eller i annan regi. Undersökningen ska fokusera på
möjligheterna att nå grupper som hittills inte nåtts. I undersökningen
ska det redovisas vad en eventuell fortsättning kommer att kosta.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-30 - KSAU § 157
Utvärdering Örkelljunga våren 2018 - Skåneidrotten.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott november 2018
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KSAU § 275 KLK.2017.418

319

Motion, SD - Trygghet i Örkelljunga centrum
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen översänder samhällsbyggnadsnämndens
yttrande till kommunfullmäktige och föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Mot beslutet reserverar sig Bjarne Daa (S) och Thomas Bjertner (S), till
förmån för yrkandet om att motionen ska besvaras.
Sammanfattning
Michael Bengtsson (SD) och May Bengtsson (SD) lämnar 2017-12-07
följande motion:
"Trottoaren utanför Stigs Musik med start ifrån inkörseln till
parkeringen vid Stigs Musik och ner till övergångsstället vid Coop
upplevs av många som ett problem. Framförallt rörelsehindrade och
äldre personer med rullatorer finner obehag och vi föreslår därför att
platsen ses över utifrån vilka möjligheter som finns att höja säkerheten
och förslagsvis sätts det upp någon form av ett räcke mellan infarten
och övergångsstället.
På denna plats var det för en tid sedan en äldre kvinna som ramlade ut
på gatan. Det är högt från trottoar och ner till vägbanan och kommunen
bör sträva efter att åtgärda sådana risker som finns i vårt samhälle.
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Att det sätts upp ett räcke mellan inkörseln vid Stigs Musik och
övergångsstället vid Coop.
Att se över om det finns fler ställen i kommunen som har uppenbara
säkerhetsproblem och om sådana finns snarast åtgärda dessa."
Kommunfullmäktige beslutar 2017-12-18 § 148 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-01-17 § 5 att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast i maj
2018.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2018-06-11 § 55 att godkänna och
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återkoppla föredragna uppdrag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-06-21 § 192 att
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för inhämtande av
nämndens svar på motionen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2018-08-27 att bifalla motionen,
samt att överlämna motionen till samhällsutvecklaren för att arbeta in
trygghetslösningar i den kommande centrumöversynen.
Förslag
Carina Zachau (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå
kommunstyrelsen att översända samhällsbyggnadsnämndens yttrande
till kommunfullmäktige och föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Bjarne Daa (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen
att översända samhällsbyggnadsnämndens yttrande till
kommunfullmäktige och föreslå kommunfullmäktige att besvara
motionen.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två yrkanden. De båda yrkandena
ställs mot varandra. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutat i
enlighet med yrkandet om att föreslå att motionen ska bifallas.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-21 - KSAU § 192
Motion, SD - Trygghet i Örkelljunga centrum
SBN yttrande över motion om trygghet i centrum.pdf
Yttrande över motion trygghet i Örkelljunga centrum.pdf
Protokollsutdrag SBN § 75 - Yttrande Motion Trygghet i Centrum
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-10-03
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KSAU § 276 KLK.2018.408

007

Revisorerna - Slutgiltig revisionsrapport - fysisk
planering och markreserv
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten som information
till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en
förstudie i syfte att översiktligt granska kommunens arbete med den
fysiska planeringen och markreserven. Den sammanfattade
bedömningen är att kommunstyrelsen överlag har tillräcklig styrning
och uppföljning beträffande kommunens fysiska planering och
markreserv. Revisorernas bedömning är att det i nuläget inte finns
behov av en fördjupad granskning. Revisorerna bedömer att frågan
löpande bör bevakas och följas upp i samband med revisionens årliga
dialog med kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Revisorerna - Missiv - Fysisk planering och markreserv.docx.pdf
KPMG - Granskning av fysisk planering och markreserv
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-10-03
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KSAU § 277 KLK.2018.436

141

Föreningen Örkelljunga Näringsliv - Ansökan om bidrag
till arrangemang "Örkelljunga Träffas 2019"
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 75 000 kronor i bidrag till
Föreningen Örkelljunga Näringsliv för arrangemanget
Örkelljunga Träffas hösten 2019. Föreningen ska lämna en
återrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott efter
arrangemangets genomförande.
Sammanfattning
Föreningen Örkelljunga Näringsliv planerar att under hösten 2019
upprepa och uteckla arrangemanget Örkelljunga Träffas från 2017.
2017 genomfördes arrangemanget med Leaderresurser i projektet
Affärsresan. Ett nytt arrangemang 2019 kan inte finansieras på det
sättet. Föreningens förfrågan till kommunstyrelsen är om Örkelljunga
kommun kan gå in med två tjänstemän (anläggningsansvarig på Forum
samt administratör på kultur- och fritidsförvaltningen), och lämna ett
bidrag om 75 000 kronor. I kalkylen ingår att företagen betalar för sin
respektive yta, samt att bidrag söks från Sparbanksstiftelsen Gripen och
Sparbanken Boken.
Förslag
Gunnar Edvardsson (KD), Tommy Brorsson (SD) och Thomas Bjertner
(S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja
75 000 kronor i bidrag till Föreningen Örkelljunga Näringsliv, samt att
föreningen ska lämna en återrapportering till kommunstyrelsens
arbetsutskott efter arrangemangets genomförande.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det enbart finns ett yrkande, och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-10-03
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KSAU § 278 KLK.2018.10

00

Informationsärenden 2018
Arbetsutskottets beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger redovisningen till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Skåne - Kommunernas förslag på nya vigselförrättare i
Skåne, 2018-09-05, KLK 2018.409
Bilaga till kommunens förslag Kompletterande uppgifter
Cirkulär SKL 2018:28 - Lag fr om 1 juli 2018 om Plan för återgång i
arbete 2018-09-06, KLKP 2018.30
Övrig information
Carina Zachau (M) informerar om träff 2018-09-18 med
intresseföreningar och IP Only om utbyggnad av optofiber i
Örkelljunga kommun.
Carina Zachau (M) informerar om möte 2018-09-27 med byggherrar.
Två politiska representanter kan medverka.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har möjlighet att vara med på
konferens 2018-09-25 om digitaliseringsfrågor, men arvode och
ersättning från kommunen kommer inte att utgå.
____________

