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KSAU § 317 KLK.2018.9

00

Eventuellt övriga ärenden
Arbetsutskottets beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa
dagordningen med nedanstående ändring.
Sammanfattning
Ärendet "Integrationsberedningens förslag om föreningsliv på skoltid"
utgår, och tas istället upp till behandling vid arbetsutskottets
sammanträde 2018-11-21.
____________
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KSAU § 318 KLK.2018.5

04

Information från ekonomichefen
Arbetsutskottets beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen från
ekonomichefen till handlingarna.
Sammanfattning
Ekonomichef Stefan Christensson lämnar följande information.
·

Förhandsinformation om den kommande ekonomiska
uppföljningen per 2018-10-31.

·

Planeringen inför bokslut 2018 är påbörjad.

·

Budgetarbetet fortskrider enligt plan.

____________
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KSAU § 319 KLK.2018.8

00

Information från kommunchefen
Arbetsutskottets beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen från
tillförordnade kommunchefen till handlingarna.
Sammanfattning
Tillförordnade kommunchef Stefan Christensson lämnar följande
information.
·

Information om de samtal som förs med Räddningstjänsten
Skåne Nordväst om samverkan kring krisberedskap. Det finns
ett förslag på avtal som kommer tas upp till behandling vid
arbetsutskottets sammanträde 2018-11-21.

·

Information om rekryteringen av en ny fastighetschef.

·

Information om personalärenden.

____________
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KSAU § 320 KLK.2014.441

009

Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare
Arbetsutskottets beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att revidera dokumentet
"Kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata
utförare". Revideringen ska vara klar så att ärendet kan
behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott i mars 2019.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod
anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av
privata utförare. Kommunfullmäktiges nuvarande program för privata
utförare antogs 2015-12-21 § 160.
Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att revidera nuvarande program, så att ärendet kan
behandlas av arbetsutskottet i mars 2019.
Beslutsunderlag
Protokoll 2015-12-21 - KF §160
Tjänsteskrivelse Plan för fullmäktiges program för uppföljning av
privata utförare (2).docx
Förslag - Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott mars 2019
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KSAU § 321 KLK.2017.235

00

Utredningsuppdrag rörande vatten- och
avloppsverksamhet - NSVA
Arbetsutskottets beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt
tillförordnade kommunchefen att undersöka hur utredningsuppdragen från 2018-03-21 har hanterats, och hur långt arbetet
med uppdragen har kommit. Redovisning ska lämnas vid
arbetsutskottets sammanträde 2018-11-21.
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 § 79 behandlas
ärendet om en utredning om kommunen att ansluta sig till NSVA.
Arbetsutskott beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att
genomföra en analys av kommunens VA-taxor. Analysen bör svara på
frågan om nuvarande taxenivå kan behållas eller en höjning av taxan
kommer att bli nödvändig. Arbetsutskottet beslutar även uppdra åt
ekonomiavdelningen att analysera kostnaderna för ett medlemskap i
NSVA, jämfört med dagens kostnadsbild. I analysen ska även beröras
möjligheten att tillköpa tjänster från NSVA.
Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att det saknas svar på
utredningsuppdragen. Mot denna bakgrund, uppdrar arbetsutskottet åt
tillförordnade kommunchefen att undersöka hur utredningsuppdragen
från 2018-03-21 har hanterats, och hur långt arbetet med uppdragen har
kommit. Redovisning ska lämnas för arbetsutskottet vid sammanträdet
2018-11-21.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-21 - KSAU § 79
Utredningsuppdrag rörande vatten- och avloppsverksamhet
NSVA - Örkelljunga kommun - Underlag till beslut om anslutning till
NSVA
NSVA - Verksamhetsberättelse 2016, del av
NSVA - Månadsrapport Landskrona maj 2017
NSVA - Miljöredovisning maj 2017
NSVA - Ekonomisk rapport Landskrona, utfall maj 2017
KF § 102 Motion VA Bolag.docx
NSVA - Affärsplan 2018-2020, del av
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SD - Yttrande om remiss NSVA
Remissvar med anledning av att söka medlemskap i NSVA- 2018
KD.docx
MP - Yttrande om remiss NSVA
Centerpartiet - Yttrande om remiss NSVA
Moderaterna - Yttrande om remiss NSVA
SPI Välfärden - Yttrande angående NSVA
NSVA ärende i Styrgruppen VA framtid 20180312.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-21
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KSAU § 322 KLK.2016.105

812

Uppföljning av besvarande av motion (SD) - Friskvård
och fysisk rörelse viktigt för välbefinnandet hos våra
pensionärer - fortsatt hantering
Arbetsutskottets beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera
ärendet till kommunledningsförvaltningen, med uppdrag till
kommunledningsförvaltningen att undersöka möjligheterna att nå
grupper som hittills inte gått att nå.
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 behandlar ärendet 2018-05-30 § 157.
Arbetsutskottet beslutar att notera att verksamheten med Senior Sport
School pågår och att kommunledningsförvaltningens uppföljning
kommer att lämnas vid arbetsutskottets sammanträde 2018-09-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2018-09-19 § 274.
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Arbetsutskottet 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.
Folkhälsoutvecklaren Li Merander och tillförordnade kommunchefen
Stefan Christensson lämnar en tjänsteskrivelse 2018-10-05. I
tjänsteskrivelsen görs en genomgång av förutsättningarna och
kostnaderna för att genomföra en fortsättning. Ett möjligt upplägg är att
hålla två träffar per vecka under en 12-veckorsperiod. Tanken är att det
hålls åtta teoripass och elva aktivitetspass, samt en avslutade
utvärdering. Antal deltagare bör vara 20-25 personer. Kostnaden för
Senior Sport School är 45 000 kronor, vilket inkluderar avgift till
Skåneidrotten för föreläsare, ersättning till kursledare, lokaler och
instruktörer, material, trycksaker, marknadsföring, förtäring samt viss
ersättning till medverkande föreningar. I tjänsteskrivelsen föreslås att
kommunstyrelsen ger folkhälsoutvecklaren i uppdrag att samordna ett
förvaltningsövergripande projekt med Senior Sport School, att
genomföra projektet under våren 2019 i samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen och socialförvaltningen, samt att 45 000 kronor
avsätts för genomförandet.
Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att det i tjänsteskrivelsen saknas
en redovisning av möjligheterna att nå grupper som hittills inte gått att
nå. Mot denna bakgrund återremitteras ärendet till kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-19 - KSAU § 274
Tjänsteskrivelse Li Merander - Fortsättning av projektet Senior Sport
School
Utvärdering Örkelljunga våren 2018 - Skåneidrotten.pdf
____________
Expedieras till:
Tillförordnade kommunchefen
Folkhälsoutvecklaren
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KSAU § 323 KLK.2018.544

450

NÅRAB - Förslag till Avfallsplan år 2018-2021 för
Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Norra Åsbo Renhållnings
AB att Örkelljunga kommun inte har några synpunkter på det
utställda förslaget till avfallsplan 2018-2021.
Sammanfattning
Det finns ett förslag till avfallsplan 2018-2021 från Norra Åsbo
Renhållnings AB (NÅRAB). Förslaget är framtaget i samarbeta mellan
ägarkommunerna, Söderåsens Miljöförbund och NÅRAB. Förslaget till
avfallsplan 2018-2021 är utställt under perioden 2018-11-01 - 2018-1207.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera ärendet 2018-10-24 §
311. Motivet till återremissen är att avvakta in en handling som
beskriver skillnaden med tidigare avfallsplan. Ärendet ska behandlas på
nytt av kommunstyrelsens arbetsutskott i november 2018.
Från NÅRAB finns ett dokument som redovisar skillnaderna mellan
avfallsplanen 2017 och 2018.
Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inga invändningar mot det
utställda förslaget. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen
meddelar NÅRAB att Örkelljunga kommun inte har några synpunkter
på mot det utställda förslaget till avfallsplan 2018-2021.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-10-24 - KSAU § 311
Information om Utställning av förslag till Avfallsplan år 2018-2021
Viktigaste delarna i Avfallsplan år 2018-2021
Förslag till Avfallsplan år 2018-2021
Versionsjämförelse mellan avfallsplan 2017 och 2018
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-12-05
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KSAU § 324 KLK.2018.574

003

Förslag på ny arbetsordning för kommunfullmäktige
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den
nya arbetsordningen för kommunfullmäktige, i enlighet med
förslaget daterat 2018-10-19.
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges nuvarande arbetsordning antogs av
kommunfullmäktige 2015-10-26, § 124.
Det finns ett förslag från verksamhetsutvecklare David Norling och
tillförordnad kommunchef Stefan Christensson om revidering av
arbetsordningen för kommunfullmäktige. Tjänsteskrivelsen är daterad
2018-10-30 och förslaget är daterad 2018-10-19. Förslaget är framtaget
till följd av den nya kommunallagen (SFS 2017:725) och nya
kommunfullmäktiges tillträde.
Utöver viss smärre språklig revidering tillkommer två nya paragrafer. 9
§ behandlar annonseringen av sammanträde, vilket enligt KF 22 §
(2018-02-06) äger rum på kommunens anslagstavla på kommunens
webbplats. 20 § behandlar de förtroendevalda revisorernas sakkunniga
biträdens lagstadgade rätt att uttala sig i kommunfullmäktige.
Revisorernas budget behandlas separat i 30 §.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse David Norling - Kommunfullmäktiges arbetsordning
Förslag till beslut - Kommunfullmäktiges arbetsordning
Cirkulär SKL 17:57 - En ny kommunallag
Arbetsordning för kommunfullmäktige enligt beslut 2015-10-26 KF §
124 giltig 2015-10-26 och tills vidare
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens 2018-12-05
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KSAU § 325 KLK.2018.579

003

Lokal ordningsstadga
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den
nya lokala ordningsstadgan, enligt förslaget daterat 2018-10-31.
Sammanfattning
Agneta Lindau-Persson (S) lämnar 2018-08-29 en motion om att de
lokala föreskrifterna ska ses över, uppdateras och kompletteras, samt
göras tydliga för kommunens invånare. Kommunstyrelsen föreslår
2018-11-07 § 216 att motionen ska bifallas genom att se över ordningsföreskrifterna för torghandel samt den lokala organisationsstadgan.
För att förbereda en kommande översyn av organisationsstadgan,
gjorde kommunstyrelsens arbetsutskott vid sammanträdet 2018-10-24
en genomgång av den nuvarande ordningsstadgan. Mot bakgrund av
genomgången 2018-10-24 finns ett förslag från verksamhetsutvecklare
David Norling och tillförordnad kommunchef Stefan Christensson till
reviderad lokal ordningsstadga. Tjänsteskrivelsen är daterad 2018-1101 och förslaget är daterad 2018-10-31.
Utöver viss språklig revidering tillkommer två nya paragrafer. § 6
behandlar med stöd i 15 kap 26 § i Miljöbalken (1998:808)
nedskräpning på plats vilken allmänheten har tillträde eller insyn till. 9
§ behandlar uppspelning av musik, radio eller annan ljudburen
kommunikation på offentlig plats. 13 § gällande adressnummerskyltar i
160 § (2012-12-17) utgår. Detta med anledning av att dessa
bestämmelser inte bedöms vara tillämpliga på de platser vilka enligt
1993:1617 är att betrakta som offentlig plats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse David Norling - Förslag till beslut gällande Lokal
ordningsstadga
Lokal ordningsstadga
Karta alkoholhaltig dryck
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-12-05
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KSAU § 326 KLK.2018.575

287

Ombyggnation Arbetsmarknadsenhetens lokaler
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utföra föreslagen ombyggnation av
arbetsmarknadsenhetens lokaler på Ringåsvägen i Örkelljunga,
där investeringsmedel tas ur socialnämndens befintliga budget.
Sammanfattning
Socialnämnden beslutar 2018-09-28 § 212 att föreslå kommunstyrelsen
att godkänna socialförvaltningens förslag till ombyggnation av
arbetsmarknadsenhetens lokaler på Ringåsvägen i Örkelljunga till en
beräknad kostnad om 110 000 kronor, samt att använda
investeringsmedel som finns i form av beviljade statsbidrag avseende
”tillhandahållande av en väl fungerande och anpassad verksamhet för
arbete med ungdomsarbetslöshet och integration av nyanlända
medborgare”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-10-24 § 307 att
återremittera ärendet. Motivet till återremissen är att ärenden som berör
ny-, om- och tillbyggnader ska läggas fram av fastighetsenheten, inte
av enskilda nämnder.
Fastighetschef Anders Emgård lämnar 2018-10-29 en tjänsteskrivelse
avseende ombyggnaden av arbetsmarknadsenheten lokaler på
Ringåsvägen i Örkelljunga. I tjänsteskrivelsen föreslås att
kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utföra
föreslagen ombyggnation av arbetsmarkandsenhetens lokaler, där
investeringsmedel tas ur socialförvaltningens befintliga budget.
Fastighetschefen för fram att arbetsmarknadsenhetens verksamhet växt
och utvecklats sedan 2015 då enheten bildades. Bland annat sker
samverkan med individ- och familjeomsorgen samt med
Arbetsförmedlingen. Detta har genereret större volymer av målgrupper
och fler uppdrag än vad som fanns innan hösten 2015.
Socialförvaltningens bedömning är att den ökade belastningen på
verksamheten gör att fler utrymmen behövs. Förvaltningen gör också
bedömningen att arbetsmarknadsenheten idag har en lokalbrist. Detta
påverkar arbetsmiljö och till viss del säkerheten i verksamheten varför
en ombyggnad av lokalerna behöver genomföras. Kostnaden för
ombyggnaden bedöms bli 110 000 kronor.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU § 307 2018-10-24 - Ombyggnad av
arbetsmarknadsenheten
Tjänsteskrivelse Anders Emgård - Ombyggnation
Arbetsmarknadsenhetens lokaler
Ritning ombyggnation Arbetsmarknadsenhetens lokaler
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-12-05
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KSAU § 327 KLK.2018.572

028

Gratifikation till medarbetare som år 2018 uppnått 25
tjänstgöringsår
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att utdela gratifikation till
nedanstående personer för 25 års tjänstgöring i Örkelljunga
kommun. Kommunstyrelsen beslutar även att framföra
kommunens stora tack för utfört arbete för Örkelljunga kommun.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen lämnar 2018-10-31 en redovisning av
vilka medarbetare som år 2018 uppnått 25 tjänstgöringsår.
·
·
·

Ann-Margret Karlsson, lokalvårdare, anställd i
samhällsbyggnadsförvaltningen
Nisse Klang, lärare, anställd i utbildningsförvaltningen
Karin Johansson, undersköterska, anställd i socialförvaltningen

Beslutsunderlag
Medarbetare som år 2018 uppnår 25 tjänstgöringsår
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-12-05
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KSAU § 328 FASTIGHET.2018.5

Upplåtelser av markområde till förmån för SMK
Örkelljunga
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att lägga kultur- och fritidsnämndens
beslut 2018-11-01 § 151 om arrendeavtal till handlingarna.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar 2018-09-05 § 171 att uppdra till mark- och
exploateringsingenjören att i samråd med föreningsutvecklaren utforma
avtal som gäller upplåtelse av område inom del av Turabygget 1:14 till
SMK Örkelljunga under tio år utan rätt till automatisk förlängning.
Kommunstyrelsen uppdrar till kultur- och fritidsförvaltningen att
slutligen träffa avtalen och administrera beståndet av dessa.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2018-11-01 § 151 att godkänna
och underteckna nytt arrendeavtal med SMK Örkelljunga gällande del
av Turabygget 1:14, i enlighet med det avtal som tagits fram av
föreningsutvecklaren samt mark- och exploateringsingenjören.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-05 - KS § 171
Protokollsutdrag KFN § 151 2018-11-01 - Arrendeavtal SMK
Örkelljunga
Undertecknat Arrendeavtal SMK Örkelljunga.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-12-05
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KSAU § 329 KLK.2018.567

00

KPMG -Uppföljningsgranskning av de
rekommendationer som lämnades i granskningen av
kommunstyrelsens arbete med direktupphandlingar
samt uppföljning av avtalstrohet
Arbetsutskottets beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt
ekonomichefen att lämna svar till kommunrevisionen i enlighet
med nedanstående förslag.
Sammanfattning
Kommunrevisionen gör, genom KPMG, en uppföljningsgranskning av
rekommendationerna från 2015 års granskning "Kommunstyrelsens
arbete med direktupphandlingar samt uppföljning av avtalstrohet".
KPMG begär 2018-10-29 att Örkelljunga kommun lämnar svar om
vilka åtgärder som vidtagits efter revisionens rekommendationer från
2015.
Det finns ett förslag enligt nedan till svar från ekonomichef Stefan
Christensson. Efter "Rekommendation" redovisas rekommendationerna
från revisionen 2015, och efter "Åtgärd" ekonomichefens förslag till
svar.
Rekommendation: Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta initiativ
till att förtydliga ansvaret för upphandlings- och inköpsfrågor i
kommunen. Det är väsentligt att kommunen har en
upphandlingskompetens på central nivå med uppgift att på ett
övergripande sätt svara för upphandlingsverksamheten i kommunen.
Åtgärd: Kommunen har förtydligat ansvaret för upphandlings- och
inköpsfrågor i en ny inköps- och upphandlingspolicy antagen av
fullmäktige senast 2018-04-23. Enligt den nya policyn är varje enskild
nämnd inom kommunen en separat upphandlande myndighet och
ansvarar för upphandlingar inom sina respektive verksamhetsområden.
Utöver detta har ekonomichefen ett övergripande ansvar för
upphandlingsfrågorna och ska följa utvecklingen inom
upphandlingsområdet. Ekonomichefen ska vid behov bistå
förvaltningarna och bolagen i inköps- och upphandlingsfrågor.
Rekommendation: Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta initiativ
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till att en uppdatering av inköpspolicyn görs så att den omfattar de nya
bestämmelserna i Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Åtgärd: Policyn är uppdaterad 2018 och omfattar de nya
bestämmelserna i Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Rekommendation: Vi rekommenderar kommunstyrelsen ta initiativ
till att intranätet uppdateras kontinuerligt för att stärka efterlevnaden av
dokumentationsplikten och underlätta för beställare.
Åtgärd: Ny upphandlings- och inköpspolicy, samt blankett för
upphandlingar överstigande 100 000 kronor är upplagd på intranätet.
Avtalen läggs inte ut på intranätet, utan hanteras av respektive nämnd.
Rekommendation: Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta initiativ
till att direktupphandlingar över 100 000 kronor dokumenteras. Bland
annat för att kunna kartlägga inköpsmönster och totala inköpsvolymer
samt för att kunna kontrollera att gränsen för direktupphandlingar inte
överskrids.
Åtgärd: Upphandlingspolicyn innehåller uppgift om att
direktupphandlingar överstigande 100 000 kronor ska dokumenteras.
Information har dessutom lämnats om detta i samband med
informationsträffar och i samband med att upphandlingsfrågor kommit
upp. Blankett för dokumentation finns upplagd på intranätet.
Rekommendation: Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta initiativ
till att avtalet med Ängelholms kommun följs och utvärderas.
Åtgärd: Översyn har skett. Avtalet är omförhandlat. Nytt avtal mellan
Örkelljunga kommun och Ängelholm gäller fr.o.m. 2018.
Rekommendation: Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta initiativ
till att kommunens upphandlingsfunktion följer upp
direktupphandlingar.
Åtgärd: Kommunen har ingen central funktion för upphandlingar.
Enligt nuvarande policy ligger ansvaret på respektive förvaltning,
vilket också innebär att ansvaret för att följa upp direktupphandlingarna
ligger på respektive förvaltning. Vi har undersökt olika möjligheter för
att utveckla upphandlingsverksamheten och finna kostnadseffektiva
lösningar, dock utan att lyckas.
Rekommendation: Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta initiativ
till att kommunens upphandlingsfunktion följer upp avtalstroheten och
utvärderar ingångna ramavtal på ett ändamålsenligt sätt.
Åtgärd: Ingen organiserad uppföljning har skett. Se även svaret ovan.
Vi letar fortfarande efter en modell där vi på ett kostnadseffektivt sätt
kan höja kvaliteten inom upphandlingsområdet.
Beslutsunderlag
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Mail från KPMG - Uppföljningsgranskning av de rekommendationer
som lämnades i granskningen av kommunstyrelsens arbete med
direktupphandlingar samt uppföljning av avtalstrohet.pdf
Revisorernas granskning direktupphandling.pdf
Stefan Christensson - Svarsmall vidtagna åtgärder
uppföljningsgranskning Örkelljunga.pdf
____________
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KSAU § 330 FASTIGHET.2018.35

Option gällande del av Östra Spång 4:9
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet mellan
Örkelljunga kommun och Skåneporten Fastigheter i Örkelljunga
AB avseende option för del av fastigheten Östra Spång 4:9.
Sammanfattning
Det finns ett förslag på optionsavtal mellan Örkelljunga kommun och
Skåneporten Fastigheter i Örkelljunga AB. Enligt avtalsförslaget
lämnar kommunen (fastighetsägaren) option till företaget
(optionsinnehavaren) om ett framtida förvärv av ett område om cirka 3
000 kvadratmeter på en del av fastigheten Östra Spång 4:9. Villkor för
optionen framgår av det framtagna avtalsförslaget.
Avtalets giltighet kräver att kommunstyrelsen beslutar om att godkänna
avtalet.
Beslutsunderlag
Underlag_Optionsavtal
Karta-Optionsområde (rev.2)
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-12-05
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KSAU § 331 KLK.2018.551

043

SSF Stöldskyddsföreningen - Ansökan om ekonomiskt
bidrag
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan.
Sammanfattning
I en skrivelse från SSF Stöldskyddsföreningen, daterad 2018-10-12,
informeras om organisationen Samverkan mot brott (SAMBO), som i
sin tur driver arbetet med grannsamverkan. Grannsamverkansverksamheten trycker bland annat upp skyltar om grannsamverkan. I
skrivelsen efterfrågas ett bidrag från Örkelljunga kommun för
grannsamverkan. Det anges i skrivelsen att 5 000 kronor de kommande
åren skulle täcka en del av det material som kommer
grannsamverkansområdena i kommunen till godo.
Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar ansökan. Arbetsutskottet
föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan.
Beslutsunderlag
SSF - Ansökan om ekonomiskt bidrag
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-12-05
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KSAU § 332 KLK.2018.10

00

Informationsärenden 2018
Arbetsutskottets beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
till handlingarna.
Sammanfattning
Länsstyrelsen Skåne - Valdistrikt och nya lagkrav, Regeringens
proposition 2017/18:286 - Stärkt skydd för valhemligheten, 2018-1018, VN 2018.67
Cirkulär SKL 18:37 - Budgetförutsättningar för åren 2018–2021
KLK 2018.559
Minnesanteckningar Söderåsens Miljöförbund Samrådsmöte 2018-1025, KLK 2018.16
Protokoll Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2018-10-25, KLK 2018.12
Boverket - Information om Bostadsmarknadsenkäten 2019 och Plan-,
bygg- och tillsynsenkäten 2018, 2018-11-06, KLK 2018.586
Protokoll Örkelljungabostäder AB 2018-11-05, KLK 2018.11
____________

