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KSAU § 192 KLK.2019.421 041

Investeringsdiskussion med fastighetschef Mathias
Svensson

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga dagens
information från fastighetschef Mathias Svensson till handlingarna
vilken kommer att beaktas i samband med budgetberedningens
arbete.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tillsammans med fastighetschef
Mathias Svensson och kommunchef Stefan Christensson en genomgång
av investeringarna för kommunens fastigheter.
____________

Expedieras till:
Mathias Svensson
Stefan Christensson
Anna Lindström
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KSAU § 193 KLK.2018.250 379

Utred förutsättningarna för att investera i en egen
solcellspark

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Stefan Jacobsson och Per-Uno Nilsson till handlingarna.
Ärendet kommer åter att hanteras 2019-09-11.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar 2017-05-22 § 52 bifalla en motion från
Gunnar Edvardsson (KD) om att utreda förutsättningarna för att
investera i en egen solcellspark i Örkelljunga kommun.
Kommunledningskontoret gavs i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att investera i en egen solcellspark i kommunen.

2017-09-27 överlämnar dåvarande landsbygdsutvecklaren en utredning
om möjligheterna att investera i en kommunägd solcellspark. I
utredningen lämnas bland annat fem möjliga platser. Dessa är Fagerhult
1:278 (detaljplanerat, idag ängsmark), Fagerhult 1:69 (delvis utmed
E4:an), Killhult 3:49 (idag skog), Örkelljunga 156:1 (delvis skog,
ligger vid fjärrvärmeverket) och Örkelljunga Bälgen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-05-30 § 162 uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att genomföra en utredning för
placering av en solcellspark i Örkelljunga kommun. Av utredningen ska
framgå konkreta förslag hur en solcellspark kan etableras i enlighet
med de erfarenheter som finns från Landskrona kommun och andra
kommuner.

Fastighetschefen och kommunchefen överlämnar 2018-09-03 en
utredning av förutsättningarna för att investera i en egen solcellspark.
Utredningen fokuserar på två möjligheter, där ett alternativ är ett
grundutförande och det andra alternativet är en utbyggnadsdel.
Utredningen redovisar även förutsättningarna för statligt stöd för
investering i solcellsanläggningar.
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Alternativ 1
Placeras i slänt mot Industrigatan. Då detta är den första etableringen
tillkommer kostnader för schakt och nerläggning av matarkabel till
EON:s ställverk, elabonnemang samt en teknikbod. Prisuppgifterna
nedan är en tidig uppskattning och kan komma att behöva justeras.
Solcellsanläggning: 2 800 000 kronor
Markarbete: 200 000 kronor
Nerläggning matarkabel och elabonnemang: 450 000 kronor
Teknikbod: 800 000 kronor

Alternativ 2
Detta är en påbyggnad utifrån alternativ 1, som drar nytta av redan
installerade funktioner och anlagd matarkabel. Prisuppgifterna nedan är
en tidig uppskattning och kan komma att behöva justeras.

Solcellsanläggning: 2 600 000 kronor
Markarbete: 200 000 kronor
Utökat elabonnemang: 200 000 kronor
Teknikbod: 0 kronor

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2018-10-10 § 284.
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till fastighetschefen
för att undersöka och bedöma risken för sabotage. Arbetsutskottet
beslutar vidare att remittera ärendet till Örkelljunga Fjärrvärmeverk
AB, med frågeställningen om bolaget har möjlighet och intresse av att
driva en solcellspark. Ärendet ska åter behandlas av kommunstyrelsens
arbetsutskott vid sammanträdet 2018-11-21.

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB lämnar svar 2018-10-26. Bolaget
ställer sig positiv till att driva solcellsparken men vad gäller frågan om
möjlighet beror den på omfattningen av erforderligt underhåll i relation
till befintlig kapacitet utan nyanställning. Om frågan ska uppfattas som
att det även handlar om investering, projektgenomförande,
energiförsäljning och administration är svaret att styrelsen inte har
tillräckligt beslutsunderlag för att kunna ta ställning. Bolaget svarar
också att de vill att frågan förtydligas vid ett möte.
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Kommunledningsförvaltningen lämnar 2018-11-13 följande svar på
frågan om sabotage: "Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt
med en leverantör av solcellspaneler för att utröna hur känsliga
panelerna är för fysisk åverkan. Solcellspanelernas ytterskikt är av glas
och kan därmed slås i sönder genom att kasta en sten på dem,
bedömningen blir därför att åverkan på själva solcellspanelerna är
enkel att åstadkomma, resterande installationer är antingen belägna i
mark eller i byggnad varför dessa är skyddade från åverkan. Huruvida
någon har anledning/önskemål om att bringa åverkan på anläggningen
hamnar inom spekulationssfären och är därför svår att fastställa."

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutar återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen med följande uppdrag.

· Göra en kalkyl om det förväntade ekonomiska utfallet av en
investering i en solcellspark

· Visa placeringsalternativen enligt utredningen 2017-09-27 på en
karta, det vill säga Fagerhult 1:278, Fagerhult 1:69, Killhult
3:49, Örkelljunga 156:1 och Örkelljunga Bälgen.

Ärendet ska vara klart för fortsatt behandling i arbetsutskottet i
september 2019. Ärendet ska delrapporteras vid arbetsutskottets
sammanträde 2019-05-22.

Stefan Jacobsson har lämnat delinformation i ärendet.

Arbetsutskottets behandling
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas en utmärkt information från
Stefan Jacobsson och Per-Uno Nilsson, Örkelljunga Fjärrvärmeverk
AB.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-05-22 - KSAU § 154
Utredning ang solcellspark.docx
Tjänsteskrivelse solcellspark a.docx
Utredning solcellspark.pdf
Tjänsteskrivelse Anders Emgård - Utredning av solcellspark
sabotage.pdf
Solcell kartskiss.pdf
Svar från Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB - Solcellspark
____________
Expedieras till:
Ksau 2019-09-11,
Per- Uno Nilsson, Stefan Jacobsson
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KSAU § 194 KLK.2018.597 293

Informationsärende - Eirhem AB - Hemställan om
markanvisning inom Lycksta äng - nytt bostadsområde
för äldreboende

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att åter behandla
ärendet vid sammanträde 2019-09-11.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att Örkelljunga kommun ska påbörja
förhandling med Eirhem AB om villkoren i ett så kallat
markanvisningsavtal där Örkelljunga kommun anvisar mark genom en
direktanvisning till EirHem AB och uppdrar åt den samme att bygga
äldreboendet på Lycksta äng.

Uppdraget enligt ovan gäller bara om Örkelljunga kommun kommer
överens med fastighetsägaren om att köpa marken. Direktanvisning till
EirHem AB kommer dessutom bara att ske om förhandlingen mynnar
ut i ett avtal med villkor som kommunen finner attraktiva. Om så inte
sker, kommer inte någon markanvisning att ske. Markanvisningsavtalet
ska omfatta en beskrivning av ansvarsfördelningen mellan parterna,
samt vilken hyra och vilka hyresvillkor som ska gälla. Priset för
marken ska framgå av markanvisningsavtalet.

Kommunen ska enligt markanvisningsavtalet förbehålla sig rätten att
när som helst under avtalstiden återta markanvisningen om kommunen
gör bedömningen att det finns skäl att anta att byggherren inte avser
eller förmår genomföra projektet i enlighet med avtalet.

Markanvisningsavtalet ska godkännas av Kommunstyrelsen innan
avtalet undertecknas av parterna och blir gällande.

Beskrivning av ärendet
Eirhem AB hemställer i en skrivelse inkommen 2018-11-12 om att
Örkelljunga kommun lämnar en marksanvisning inom Lycksta äng, för
upprättande av ett äldreboende på Lycksta äng.
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Yttrande från t f kommunchef Stefan Christensson
Den 24:e juni 2014 antog Riksdagen en ny lag om riktlinjer för
kommunala markanvisningar (SFS 2014:899). Den nya lagen började
gälla från och med den första januari 2015, med vissa
övergångsbestämmelser. Lagen stipulerar inte explicit hur
markanvisningen ska genomföras och det är följaktligen upp till den
enskilda kommunen att självständigt utforma processen, förbehållet att
denna finns beskriven i fastlagda riktlinjer. Dessa riktlinjer ska, enligt
SFS 2014:899, beskriva kommunens utgångspunkter och mål för
överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande,
handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar,
samt principer för markprissättning.

Örkelljunga kommuns Riktlinjer för markanvisning tillåter såväl
markanvisning genom Direktanvisning som Markanvisningstävling. I
det här fallet gäller det markanvisning av mark för ett äldreboende.
Örkelljunga kommun ämnar låta ett företag bygga, äga och förvalta
fastigheten, men enligt ett långsiktigt avtal hyra ut fastigheten till
Örkelljunga kommun för drift av äldreboendeverksamhet. Kommunen
vill ha ett stort inflytande på utformningen av boendet.

Kommunstyrelsen har kommit till slutsatsen att låta Fastighetsbolaget
EirHem AB bygga, äga och förvalta fastigheten eftersom EirHem AB
har kunnat presentera det mest tilltalande helhetskonceptet. Driften av
äldreboendets verksamhet ska ske i kommunens regi.

Ett markanvisningsavtal är ett civilrättsligt avtal som reglerar
förutsättningarna inför ett överlåtelseavtal. I markanvisningsavtalet
fördelas ansvar och kostnader för genomförandet av projektet. Av
avtalet ska det bl.a. framgå vilket pris marken säljs för och vad som är
inkluderat i priset.

Arbetsutskottets behandling
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från
kommunchef Stefan Christensson, Katja Berg, chef för strategisk
planering och Mathias Svensson, fastighetschef.

Dessutom lämnas information från Håkan Olsson och Ulf Eriksson,
Eirhem.

Noteras att ärendet ajourneras klockan 15:45-15.50.
____________
Expedieras till:Ksau 2019-09-11
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KSAU § 195 KLK.2019.342 293

Motion, S - Det nya äldreboendet på Lycksta äng

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att åter behandla
ärendet vid sammanträde 2019-09-11.

Bakgrund
Thomas Bjertner har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen
inlämnat följande motion:

Efter många turer fram och tillbaka är ännu inget slutgiltigt beslut fattat
om det framtida äldreboendet på Lycksta äng.

Det föreligger bland annat förslag på att privata aktörer skall bygga och
förvalta det nya äldreboendet. Kommunen ska därefter hyra
anläggningen. Det finns vissa som inbillar sig att det skulle bli billigare
än om kommunen själv svarar för detta.

Oss veterligt finns det ingen privat aktör som vill bedriva den här typen
av verksamhet utan att tjäna pengar.

En privat aktör kommer i grova drag att ha samma kostnader som
kommunen och vill naturligtvis därutöver göra en så stor vinst som
möjligt.

Det är synnerligen naivt att tro att en sådan lösning skulle bli billigare.

Kommunen har idag en väl fungerande organisation och kompetens att
sköta sina nuvarande äldreboenden. Avveckla inte detta! De kommer
med största sannolikhet att alldeles utmärkt sköta även ett nytt
äldreboende.

Kommunen har ett stort antal miljoner, vilka vi tidigare haft hjälp av
för att få kommunens ekonomi att gå ihop och därmed sluppit att höja
skatten. Nu är inte detta tillåtet längre, men pengarna får användas för
investeringar.

9(25)



Sammanträdesprotokoll 2019-08-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Hänvisande till ovanstående yrkar vi:
-Att Örkelljunga kommun, i enlighet med LOU, omgående påbörjar
upphandling avseende ett nytt äldreboende på Lycksta äng.
-Att fastigheten skall ägas och förvaltas av kommunen.
-Att verksamheten i äldreboendet skall bedrivas i kommunal regi.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-06-24 - KF §71
Motion, S - Det nya äldreboendet på Lycksta äng
____________

Expedieras till:
Ksau 2019-09-11
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KSAU § 196 KLK.2019.22 00

Information från ekonomichefen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Stefan Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om ekonomienhetens
verksamhet.
____________
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KSAU § 197 KLK.2019.422 045

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

· att Örkelljunga kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 22 juni 2000
(”Borgensförbindelsen”), vari Örkelljunga kommun åtagit
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller, samt

· att Kommuninvest äger företräda Örkelljunga kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
nuvarande och blivande borgenärer.

· att Örkelljunga kommun bekräftar att regressavtalet
undertecknat av Örkelljunga kommun den 8 juli 2011, vari
det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle
framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

· att Örkelljunga kommun bekräftar att garantiavtalet
undertecknat av Örkelljunga kommun den 8 juli 2011, vari
Örkelljunga kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.

· att alla handlingar med anledning av detta beslut ska
undertecknas av kommunens firmatecknare i enlighet med
Kommunstyrelsens beslut om behörighet att teckna
kommunens firma.
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Beskrivning av ärendet
Örkelljunga kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening
som bedriver upplåningsverksamhet i det helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Samtliga medlemmar har tecknat
Borgensförbindelse. Örkelljunga kommun utfärdade sin
borgensförbindelse den 22 juni 2000 och har bekräftat densamma
genom beslut av fullmäktige den 25 oktober 2010. En
borgensförbindelse är enligt lag endast giltig i 10 år från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet
bekräftats genom beslut av fullmäktige. Giltighetstiden för Örkelljunga
kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut.
Utöver borgensåtagandet har samtliga medlemmar tecknat ett separat
Regressavtal med Kommuninvest, samt ett Garantiavtal som är ett avtal
om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat.

För att underlätta för medlemmarna har Kommuninvest beslutat att
tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser, vilket
innebär att även Regressavtalet och Garantiavtalet ska bekräftas i
samband med Borgensförbindelsen. Det är av största vikt att
instruktionerna enligt bilaga från Kommuninvest följs.

Beslutsunderlag
Rev Tjänsteskrivelse bekräftelse avtal Kommuninvest.pdf
Rev Följebrev borgen_avtal Örkelljunga kommun.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 198 KLK.2019.374 042

Initiativ, SD - Initiativ till kommunstyrelsen om
besparingar i socialnämnden

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar att styrelsen i ett yttrande till
revisorerna (KS § 151/2019) framfört följande:

"Kommunens utredning avseende kostnader för
flyktingmottagande och integrationsarbete innehåller inte en
jämförelse mellan olika kommuner. Kommunen jobbar just nu
aktivt med en generell översyn av kommunens kostnader för att nå
en budget i balans. Som en del i detta arbete kommer intäkterna
och kostnaderna för flyktingmottagande och integrationsarbetet
att genomlysas och en jämförelse kommer att göras med andra
kommuners intäkter och kostnader för flyktingmottagande och
integration."

Bakgrund
I initiativ till kommunstyrelsen framför Niclas Bengtsson och Anneli
Eskilandersson följande för Sverigedemokraterna:

"I socialnämnden yrkade Stefan Svensson (SD) att göra en
genomlyssning av flyktingverksamheten och dess kostnader i
kommunen, detta yrkande avslogs, Då vi hävdar att det är viktigt att
känna till dessa kostnader och se vilka besparingar som kan göras även
på detta område så föreslår vi:

-Att kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att göra en
fullständig genomlyssning av kommunens flyktingverksamhet och alla
dess kostnader".

Beslutsunderlag
Initiativ, SD - Besparingar i socialnämnden
Svar till revisionen.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 199 KLK.2019.24 00

Information från kommunchefen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Stefan Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om kommunens
verksamheter.
____________
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KSAU § 200 KLK.2019.376 170

Handlingsprogram för Räddningstjänsten Skåne
Nordväst, RSNV, år 2020.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att som yttrande till
Räddningstjänsten Skåne Nordväst översända skrivelse 2019-08-21
från kommunchef Stefan Christensson enligt följande:

Under våren 2019 har en process pågått angående operativ
ambitionsnivå för förbundet. Det utmynnade i ett inriktningsbeslut i
förbundets direktion om en förändrad operativ ambitionsnivå. Vi
konstaterar att direktionens inriktning kring de operativa
förändringarna nu är införda i handlingsprogrammet 2020 och
framåt.

Örkelljunga kommun har en synpunkt i dokumentet
”Detaljbeskrivning beredskap och räddningsinsats kopplat till
Handlingsprogram 2020”. Kap 3 brandvattenförsörjning.
Örkelljunga kommun står inför kommande utbyggnadsplaner. I
exploateringsområden och i vissa redan befintliga områden i tätorten
har kommunen svårt att upprätthålla tryck o flöde enligt tabell 3.1. Vi
föreslår att Örkelljunga kommun tillsammans med RSNV skyndsamt
tillsätter en arbetsgrupp vars syfte är att ta fram en hållbar långsiktig
lösning på brandvattenförsörjningen i Örkelljunga kommuns tätort.

Bakgrund
Enligt lag om skydd mot olyckor ska varje kommun/förbund anta ett
handlingsprogram som omfattar både förebyggande verksamhet och
räddningstjänst. Handlingsprogrammet för RSNV antas av förbundets
Direktion. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de
myndigheter som har väsentligt intresse i saken. Svar önskas senast den
16 augusti 2019.
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Beslutsunderlag
Missiv - Samråd gällande nytt Handlingsprogram 2020 för
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Handlingsprogram 2020 extern remiss Rev 2019-06-12.pdf
Detaljbeskrivning av RSNV operativ verksamhet 2020 extern remiss
Rev 2019-06-12.pdf
Detaljbeskrivning av RSNV förebyggande verksamhet 2020 extern
remiss Rev 2019-06-12.pdf
Risk- och sårbarhetsanalys 2020 extern remiss Rev 2019-06-12.pdf
Grovanalys 2019 Rev 2019-06-12.pdf
Tjänsteskrivelse Remiss RSNV.pdf
Remissvar RSNV 2.pdf
____________

Expedieras till:
RSNV
Stefan Christensson
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KSAU § 201 KLK.2019.241 251

Markanvisning - Del av fastigheten Västra Ringarp
8:431, exploatering för bostadsändamål - Hamiltone
Fastigheter AB

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att upplåta markanvisning för del av
Västra Ringarp 8:431 i enlighet med det underlag till avtal som
har tagits fram. Upplåtelsen sker till förmån för bolaget Hamiltone
Fastigheter AB som för sin del har medgivit avtalet.

Markområdet överlåts till bolaget till ett pris om 23 kr/m2
förbehållet att avtalade villkor uppfylls

Niclas Bengtsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag på förslaget.

Beskrivning av ärendet
Ärendet har varit föremål för ställningstagande och beslut med
anledning av den tidigare tjänsteskrivelsen i ärendet.
Kommunledningsförvaltningen fick genom kommunstyrelsens beslut,
2019-04-01 §119, uppdraget att fullfölja förhandling med
markintressenten. Förlaget till markanvisningsavtal skall innehålla
villkor om pris, omfattning och övriga exploateringsåtaganden.

Underlag till avtal har tagits fram och har godtagits av motparten,
företrädd av bolaget Hamiltone Fastigheter AB. Avtalet innebär villkor
för motparten att svara för utföranden och samtliga kostnader.
Avtalsfullföljden avser att slutligen medföra i att markområdet,
omfattande cirka 8500 m2, överlåtes emot ett pris om 23 kr/m2. Priset
är lågt satt jämfört med den nivå som kommunen brukar ta ut vid
tomtförsäljning i Örkelljunga tätort. Särskilda skäl har beaktats för
priset för detta fall enligt det som framgår enligt nedan.
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Området utgörs i praktiken av råmark som kommer att kräva
omfattande markarbeten. Till området saknas framdragna
ledningsanslutningar, vilket innebär stora markarbeten. Utfartsvägarna
från området har ingen planlagd lösning, beträffande utformning och
omfattning, som då behöver lösas för projektet. Förutsättningar för
grundläggningen är oklara i och med att det inte finns något aktuellt
detaljerat geotekniskt underlag framtaget.

Den miljötekniska undersökningen som nyligen har genomförts, av den
tidigare närliggande deponin, indikerar inte på att platsen skulle vara
påverkad av markföroreningar.

Iordningställandet av tomtmarken kräver större åtaganden för
exploatören än i normalfallet. Bedömningen är också att de rättsliga
regleringarna, så som bygglov och fastighetsbildning, blir
omständligare kräver mer av sökanden beträffande preciseringar.
Konsekvensen blir att större kostnader uppstår för det faktiska
genomförandet som i så fall uppvägs av lägre tomtpris.

Förslag till beslut från Mikael Strömbäck
Markanvisning upplåts för del av Västra Ringarp 8:431 i enlighet med
det underlag till avtal som har tagits fram. Upplåtelsen sker till förmån
för bolaget Hamiltone Fastigheter AB som för sin del har medgivit
avtalet.
Markområdet överlåts till bolaget till ett pris om 23 kr/m2 förbehållet
att avtalade villkor uppfylls.

Arbetsutskottets behandling

Yrkanden

Christian Larsson och Gunnar Edvardsson yrkar bifall till Mikael
Strömbäcks förslag till beslut.

Niclas Bengtsson yrkar avslag på förslaget och anger att kommunen
bör se över vilka möjligheter som finns att bygga en ny grundskola på
den mark som pekas ut i detta ärende.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att hans eget förslag antas.
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Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas.

Ja röst för Christian Larssons och Gunnar Edvardssons yrkande.
Nej röst för Niclas Bengtssons yrkande.

Genomförd omröstning utfaller med 3 ja röster och 2 nej röster.
Christian Larsson, Gunnar Edvardsson och Thomas Bjertner röstar ja.
Niclas Bengtsson och Tommy Brorsson röstar nej.

Arbetsutskottet har således beslutat bifalla Mikael Strömbäcks förslag
till beslut.

Niclas Bengtsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse- Fullföljd
Avtalsunderlag- Undertecknat av motparten (1 ex. för beslut)
Protokoll 2019-05-08 - KS § 119
Presentation- Bebyggelseförslag, hyresnivåer
Tjänsteskrivelse
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

20(25)



Sammanträdesprotokoll 2019-08-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 202 KLK.2019.388 403

Remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
gällande torvtäkt inom Flåssmyr berörande Killhult 3:72
m.fl.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar uttala att Örkelljunga kommun intet
har att erinra emot att tillstånd ges enligt ansökan till
torvtäktsverksamhet inom Flåssmyr berörande fastigheterna
Killhult 3:72 m fl.

Bakgrund
Länsstyrelsen Skåne översänder remiss om ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet för torvtäktsverksamhet på fastigheten Killhult
3:72 m fl, Flåssmyr, Örkelljunga kommun för yttrande/ev yttrande
senast den 9 augusti 2019.

Remisstiden har förlängts till 13 september.

Yttrande från Mikael Strömbäck
Miljöprövningsdelegationen har 2019-07-01 inkommit med remiss
angående yttrande gällande rubricerat ärende.

Begäran om anstånd för att komma in med yttrande skickades in
2019-07-02 och beviljades i enlighet med begäran 2019-07-03.

Yttrandet skall därmed ha inkommit senast 2019-09-13 till
Miljöprövningsdelegationen.

Internremiss begärdes 2019-07-04 av kommunens miljöstrateg för
beaktande utifrån miljöaspekterna. Yttrande kom in 2019-08-03.
Konstateras att Örkelljunga kommun i den inledande remissen under år
2017 inte lämnade in något yttrande gällande ärendet. Det skulle kunna
tolkas som om kommunen inte hade något att erinra emot
verksamheten.

Miljöstrategen föreslår att Örkelljunga kommun skall ställa sig negativa
till att tillstånd lämnas. Detta med hänsyn till att våtmarker i allmänhet
i första hand bör bevaras av flera skäl samt specifikt att en del av
området ingår som objekt i kommunens naturvårdsprogram.
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På platsen pågår det för närvarande brytning av torv. Ansökan gäller
fortsatt brytning inom befintligt och utökat område. Bedömningen är
att det är för sökanden, Fagerhults Torv AB, är det avgörande för
framtiden om tillstånd kan fås. Får inte företaget tillstånd för brytning
på längre sikt kan det befaras att verksamhet inom kommunen behöver
avvecklas.

Bedömningen är att de krav som länsstyrelsen kommer att ställa syftar
till att minimera risker och påverkan för miljön. Fortsatt brytning
innebär förstås en långvarig påverkan av den specifika platsen under
lång tid. Inom kommunen finns det äldre täkter som successivt är på
väg att bli återställda samt våtmarker som inte alls berörts av industriell
brytning.

Sammantaget innebär ett tillstånd endast fortsatt och utvidgad
verksamhet på en redan påverkad plats. Bolagets kommande
investeringar i kommunen blir säkert påverkade av beslutet.

Mikael Strömbäck föreslår att kommunstyrelsen uttalar att Örkelljunga
kommun inte har något att erinra emot att tillstånd ges.

Arbetsutskottets behandling

Yrkande
Christian Larsson yrkar bifall till Mikael Strömbäcks förslag till beslut,
vilket tillstyrkes.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Epost- Skrivelse angående översändande av remiss
Remiss
Epost- Begäran om förlängd tid för yttrande
Epost- Beslut om anstånd att inkomma med yttrande
Yttrande- Internremiss
Karta- Områdets läge
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 203 KLK.2019.341 253

Markåtkomst - Behov av lageryta för Skånes Fagerhults
Torv AB.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar behandla ärendet
2019-08-28.

Beskrivning av ärendet
Skånes Fagerhults Torv AB har inkommit med skrivelse angående
behov av mer tomtmark för lager nära sitt befintliga egna innehav.
Möte har också skett med bolagets företrädare på den berörda platsen.

Förfrågan gäller den tomtplats som ligger mittemot bolagets egen
fastighet avskiljt av gatan genom industriområdet. Området utgörs av
byggklar mark som är iordningställd till grundterrass nivå och omfattar
cirka 25 000 m2. Den ingår som del av kommunens fastighet Fagerhult
1:69, detaljplanelagd för industriändamål.

Bolaget har på kort tid haft en stark tillväxt och bedömer att de har
fortsatt goda möjligheter att snabbt fortsätta att växa inom sin bransch.
Ökningen som har skett beror bland annat på att företaget levererar till
dagligvaruhandeln. De ser även goda möjligheter att kunna bli
produktleverantör till andra typer av rikstäckande handelsföretag. Viss
export sker också till andra länder. Bedömningen är att exporten kan
öka om produktionskapaciteten blir större. Konkurrensfördelen man
anser sig ha är hög kvalité och stort utbud av produkter som efterfrågas
på marknaden.

Vid olika tillfällen under de senaste åren har bolaget ställt förfrågan till
Örkelljunga kommun om möjlighet att få förvärva mer tomtmark. Det
har tillgodosetts via överlåtelse av mindre markområde och nu senast
genom en korttidsupplåtelse.

Den ökade produktefterfrågan innebär med nuvarande disponering
tidvis stor ansträngning för verksamheten. Produktion och logistik kan
inte planeras på ett optimalt vis när lagringsutrymme saknas. Bolaget
har tillgång till mark i Markaryds kommun för att klara av tillfälligt
ökade lagerbehov.
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Enligt bolaget är det inte möjligt att anordna lagring i flera
våningsplan. Lastningsförfarande kompliceras för mycket och varor
förstörs vid lagring och hantering. Investering i någon form av
lagerställning är inte ekonomsikt försvarbart och förekommer enligt
bolaget inte alls som en lösning hos andra företag i branschen.
Bolaget anger att de är i det läget att de snarast behöver ha tillgång till
färdig tomtmark som inte kräver för omfattande åtgärder. Detta med
anledning av att de behöver planera kommande volymproduktion med
start under hösten. Med hänsyn till läget för deras produktionsbyggnad,
är det inte optimalt att ytterligare förlänga tomten längs med den
gatusida där de har verksamheten. Marken på den sidan kräver
omfattande åtgärder för att kunna nyttjas.

De önskar att som ett första steg få tillgång till området genom
upplåtelse från kommunen. Ersättningen som de då betalar för
tillgången skulle enligt bolaget räknas av vid fastställande av slutlig
köpeskilling.

Bedömningen är att marken kan upplåtas till bolaget för att tillgodose
snabb åtkomst. Det skulle i så fall säkerställas med arrende under en
begränsad tid. Överlåtelsefrågan bedöms med de rådande
förutsättningarna ändå behöva hanteras parallellt med arrendefrågan.
Förfrågan från bolaget gäller trots allt ytterst att få möjlighet att
förvärva tomtmark.

Erbjuds det ett arrendeavtal skall samtidigt ett avtal om åtaganden
gällande genomföranden läggas fram. Det framställs som
markanvisningsavtal med villkor om anläggande, kostnadsansvar och
markpris. Bolaget får i och med avtalet, såvida de uppfyller villkoren,
rättighet att slutligen förvärva tomten inom viss tid.
Arrendeupplåtelsen bedöms lämpligast ske emot en årlig ersättning.
Den utgör kompensation för den rättsliga och administrativa
belastningen som drabbar kommunen på grund av upplåtelsen.

Bedömningen är att det inte finns sakliga skäl att blanda ihop ersättning
med köpeskilling. Därmed skall tomtpriset, som sedan tidigare är
beslutat, anges i markanvisningsavtalet och följaktligen senare i den
handling som tas fram för överlåtelsen.
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Beslutsordningen bör därmed bli att arrendeupplåtelsen tas upp i
kommunstyrelsen för avgörande. Frågan om markanvisningsavtalet
behöver däremot tas upp vidare för slutligt beslut i
kommunfullmäktige.

Arrendet ger möjlighet att lösa det akuta markbehovet för bolaget. Om
inte markanvisningen och därmed överlåtelsen av det aktuella området
medges i beslutet har parterna att förhålla sig till det tidsbegränsade
arrendet. Det kan befaras innebära att en förnyad förfrågan då kommer
att framställas om inte bolaget har hittat någon annan lösning för sina
behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Epost- Skrivelse angående möjlighet till markåtkomst
Underlag- Arrendeavtal
Underlag- Markanvisningsavtal
Bilaga 1- Karta över området
____________

Expedieras till:
Ksau 2019-08-28
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