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KSAU § 25 KLK.2019.4 00

Eventuellt övriga ärenden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att som extra ärende
behandla ärende BMA 2018.35 Beslut om bearbetningskoncession
för brytning av energitorv på Svenskemyr - möjlighet till
överklagande till regeringen.
____________
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KSAU § 26 KLK.2018.592 530

Region Skåne - Trafikförsörjningsprogram för Skåne
2020-2030

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna
kommunledningsförvaltningens reviderade förslag till yttrande
gällande Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030.

Arbetsutskottet beslutar uppdra åt kommunstyrelsens ordförande
Christian Larsson och Katja Berg chef för strategisk planering att
för kommunens räkning underteckna och sända över förslaget till
Region Skåne.

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen som
informationsärende.

Beskrivning av ärendet
Region Skåne översände 2018-11-08 en remiss av ett nytt
trafikförsörjningsprogram för Skåne för 2020-2030. Eventuella
synpunkter ska lämnas senast 2019-02-15.

Region Skåne vill få svar på följande frågor:
1. Beskriv kollektivtrafikens roll för Skånes utveckling på ett relevant
sätt?
2. Är de ställningstaganden som gjorts de rätta för att utveckla
kollektivtrafiken i Skåne?
3. Är beskrivningarna av ställningstagandena tydliga och relevanta?
4. Är riktlinjerna som gjorts tillräckligt tydliga för att förstå hur
kollektivtrafiken ska utvecklas?
5. Saknas något som skulle stötta din organisation i kommande
planering?
6. Har ni några övergripande synpunkter på trafikförsörjnings-
programmets innehåll och uppbyggnad?

Trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument som
övergripande beskriver det samlade behovet av kollektivtrafik i Skåne.

Gällande trafikförsörjningsprogrammet är fastställt av region-
fullmäktige 2015-11-24.

Regionfullmäktige beslutade 2016-11-29 att trafikförsörjningsprogram
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ska fastställas när det bedöms lämpligt efter genomfört val till
regionfullmäktige vart fjärde år.

Kommunerna inom Familjen Helsingborg har tagit fram ett gemensamt
yttrande som varje enskild kommun kan använda och vid behov
komplettera. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag
med kommunspecifika tillägg för att särskilt belysa, dels de frågor som
specifikt påverkar Örkelljunga kommuns utvecklingsmöjligheter, dels
belysa de konsekvenser som aktuellt förslag till
Trafikförsörjningsprogram kan få för landsbygdskommunerna.

Yttrandet framgår av skrivelse 2019-02-04.

Arbetsutskottets behandling
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från Katja Berg
chef för strategisk planering. Efter överläggning i arbetsutskottet
kompletteras yttrandet med synpunkter om busslinjen för sträckan
Örkelljunga - Markaryd och förslag om busslinje Örkelljunga -
Laholm.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-11-21 - KSAU § 341
Remiss Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030
Tjänsteskrivelse
Påskrivet yttrande till Region Skåne.pdf
____________

Expedieras till:
Christian Larsson och Katja Berg för insändning av yttrande till
Region Skåne
Stefan Christensson
Kommunstyrelsen för information 2019-03-06
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KSAU § 27 KLK.2017.412 610

Handlingsplan för Barn och Unga

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från folkhälsoutvecklare Li Merander till handlingarna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat godkänna dokumentet "Handlingsplan
för folkhälsoinsatser för Barn och Unga i Örkelljunga kommun 2019".
Kommunstyrelsen har även beslutat att folkhälsoutvecklarens
huvudfokus 2019 ska vara barn och ungas hälsa och mående.

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från
folkhälsoutvecklare Li Merander. Av informationen framgår bl a
följande:

Ungdomsrådet
Rådet ska ha ett öppet sammanträde 27 februari då nya ledamöter skall
utses.

Senior Sport School
Sista anmälningsdatum 14/2.

Luppen
Data analyseras för färdigställande av rapport.

Handlingsplan Barn och Unga
Informationsmöte om barns hälsa inbokad, 31/3 (2 pass)
Föräldrastödsinsatser, det startas upp en grupp för föräldrar 0-6 år i
mars.

Barnkonventionen
Utbildningsdag för styrning och ledning 26 februari.

BRÅ
Möte vecka 8.
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Hälsoförskolan
Studiebesök från Laholm.
HKr – forskningsprojekt under våren, förutsättningar för motoriskt
lärande och fysisk aktivitet, delstudie 4, fyra förskolor ingår.
Certec, LTH – masteruppsats, universal design, inriktning oklar.
SLU Alnarp – ev. masteruppsats, utemiljö, inriktning oklar.
Orkla – gjort studiebesök för inspiration, nästa steg är en större
workshop med all måltidspersonal, 13/6.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-12-12 - KSAU § 362
____________

Expedieras till:
Li Merander
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KSAU § 28 KLK.2019.104 340

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2018

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar översända ett reviderat samlat svar på
enkäten avseende den årliga återrapporteringen till
vattenmyndigheterna.

Bakgrund
De fem vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för
vattenförvaltningscykeln 2016-2021. Programmen riktar åtgärder till
elva centrala myndigheter samt till samtliga länsstyrelser och
kommuner. Utöver att genomföra de myndighetsspecifika åtgärderna
ska myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna årligen rapportera
till de fem vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärderna, den
så kallade återrapporteringen. Åtgärderna till myndigheter och
kommuner är likalydande i de fem programmen och därför genomförs
återrapporteringen gemensamt.

Återrapporteringen omfattar de insatser som utförts i enlighet med
de uppdrag som preciserats i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
2016-2021, med syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas.
Rapporteringen möjliggör vattenmyndigheternas bedömning av
åtgärdernas effekt i relation till de miljökvalitetsnormer som ska följas.

För att bättre följa framstegen i åtgärdsarbetet och för att förbättra
kopplingen till effekter i miljön kommer både kvantitativa och
kvalitativa underlag att behöva rapporteras in från åtgärdsmyndigheter
och kommuner.

Återrapporteringen av genomförda åtgärder behövs även för att Sverige
ska kunna genomföra rapporteringar av åtgärdsprogrammets
genomförande till EU-kommissionen.

Vattenmyndigheterna önskar ett samlat svar från kommunen via
Kommunstyrelsen.
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Formuläret är indelat i 4 delar där:
•Del 1 handlar om miljötillsyn och riktas i huvudsak till
kommunens förvaltning för miljöfrågor.
•Del 2 handlar om dricksvattenskydd och vattenuttag och riktas i
huvudsak till kommunens dricksvattenproducent.
•Del 3 handlar om fysisk planering och riktas i huvudsak till
kommunens förvaltning för planeringsfrågor.
•Del 4 handlar om dagvatten och vatten- och
avloppsvattenplaner och riktas både till kommunens förvaltning
för tekniska frågor samt förvaltningen för planeringsfrågor.

Rapportering kring åtgärder kopplade till fysisk planering sker via
Boverkets Plan- och byggenkät som skickas separat till respektive
Kommun.

Arbetsutskottets överläggning
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från Katia Lilja,
Söderåsens Miljöförbund. Vid arbetsutskottets sammanträde görs vissa
mindre justeringar i förslaget till yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Katia Lilja - Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
2018.docx
Rev Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2018 (2).docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 29 KLK.2019.22 00

Information från ekonomichefen

Arbetsutskottets beslut

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

Bakgrund
Stefan Christensson informerar om Årsredovisning 2018.
____________
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KSAU § 30 KLK.2019.24 00

Information från kommunchefen

Arbetsutskottets beslut

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

Bakgrund
Stefan Christensson informerar om verksamheten vid
kommunledningsförvaltningen.
____________
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KSAU § 31 KLK.2018.77 610

Besvarande av motion, M - Entreprenörskap i skolan

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen
översända utbildningsnämndens yttranden 2018-06-07, § 56 och
2019-01-10, § 11.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med utbildningsnämndens
förslag att avslå motionen.

Sammanfattning
Theresa Lindahl (M) och Henrik Hammar (M) har lämnat in följande
motion om entreprenörskap i skolan.

"Förmågan att tillvarata idéer, identifiera möjligheter och skapa
resurser för att ta tillvara dessa möjligheter är viktiga egenskaper hos
en entreprenör. Många barn och ungdomar har idéer och tankar om
företagande och entreprenörskap men svårt att förverkliga de i
praktiken. För att lyckas med entreprenörskap och skapa fler framtida
entreprenörer krävs långsiktiga satsningar, tydliga målsättningar bland
annat inom skolan.

Det finns idag statsbidrag hos skolverket att söka för lokalt
utvecklingsarbeta inom entreprenörskap i skolan. Bidraget ska
användas till att utveckla entreprenörskap och lärande inom ämnet.
Örkelljunga kommun har liksom många andra kommuner inte sökt
detta bidrag.

Vi vet inte vilka företag, som kommer att vara stora om 5, 10 eller 15
år. Allt vi vet är att ju fler företag vi kan få att starta i Örkelljunga,
desto större är chansen att de företag som verkligen blir stora återfinns i
Örkelljunga. Det är genom arbeten i den privata sektorn som vår
gemensamma offentliga välfärd kan finansieras, det är därför
entreprenörskap och företagande är så viktigt redan i skolan.
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I Svenskt näringslivs undersökningar av företagsklimatet i Sveriges
kommuner visar det sig att företagare upplever att Örkelljungaskolans
attityd gentemot företagsamhet är lägre än rikssnittet. Vad vi behöver är
ett positivt synsätt på den sektor, som skall generera nya jobb och mer
pengar till välfärden Därför kan entreprenörskapsutbildningar bland
unga och fortbildning kring entreprenörskap bland skolans personal
vara två vägar för att vi skall bli bättre på det här området.

Med hänvisning till ovanstående föreslås därför kommunfullmäktige att
besluta: Att entreprenörskap tydligare lyfts fram i skolans
styrdokument och tidigt införs i undervisningen."

Kommunstyrelsen har 2018-03-21 § 88 beslutat att remittera motionen
till utbildningsnämnden för yttrande senast i juni 2018.

Utbildningsnämndens yttrande 1
Utbildningsnämnden har 2018-06-07 § 56 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen avslagen med hänvisning till att
arbetet med entreprenörskap är påbörjad genom utbildningsnämndens
styrkort.

Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har efterfrågat förtydligande om vad
som har gjorts hittills kring entreprenörskap i undervisningen och vad
som kan anses uppnått. Det finns även ett frågetecken kring vid vilken
årskurs det är lämpligt att föra in entreprenörskap i undervisningen.

Utbildningsnämndens yttrande 2
Utbildningsnämnden har beslutat översända tjänsteskrivelsen som svar
på återremissen.

Av yttrandet från utbildningschef Ingela Ström, rektor Kristian
Lindgren, Utbildningscentrum och rektor Martin Johansson
Kungsskolan framgår följande:

På gymnasiet arbetar vi för att stärka elevernas självständighet och
initiativförmåga på många sätt i alla ämnen. En viktig del i arbetet är
att prioritera elevdemokrati och att stödja initiativ från enskilda elever
och elevkåren. Elevernas aktiviteter kan vara allt från att ordna en
utställning, planera och genomföra klassaktiviteter till att planera och
genomföra studentbalen.
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I undervisningen erbjuder vi eleverna att läsa kursen entreprenörskap
och olika ledarskapskurser som individuellt val (om det inte redan
ingår som obligatoriska kurser).

Alla elever uppmanas att starta UF-företag. För Naturbruks- och
Ekonomiprogrammet är det obligatoriskt.

Våra elever deltar i sommarlovsentreprenörerna. Även om det är
frivilligt så har vi proportionerligt många deltagare. Vår elev Krzystof
Muzanski har dessutom vunnit både lagtävlingen och den individuella
delen. (Han gick även vidare till sverigefinalen i Ung företagsamhet.).
Kungsskolan har också deltagit. Ekonomiprogrammet håller på att
byggas upp. Entreprenörskapsaktiviteter kommer att stärkas både inom
programmet och på skolan. Vi får mycket stöd från Örkelljunga
näringsliv och ser fram emot att skapa ett djupare samarbete mellan
skolan och näringslivet.

På Kungsskolan har ett samarbete med Matilda Molina, från
Örkelljunga Näringslivs Affärsresan, startats upp tillsammans med
Näringslivschef Krister Persson. Samarbetet innebär att både åk 7 och
åk 8 kommer att ha var sin halvdag där de träffar företag, 5-10 stycken.
Det kommer även att anordnas en mässa på FORUM tillsammans med
företagen och även en föreläsare för eleverna. Allt detta kommer att
genomföras under vårterminen 2019.

Till en början anser vi att det är lämpligt att börja med entreprenörskap
i åk 7, för att sedan successivt gå lägre ner i klasserna i framtiden.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-22 - KSAU § 214
Motion, M - Entreprenörskap i skolan
Protokoll 2019-01-10 - UN § 11
Svar till Kommunstyrelsens arbetsutskott efter återremittering
Protokoll 2018-06-07 - UN § 56
Tjänsteskrivelse - Motion (M) Entreprenörskap i skolan
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 32 KLK.2018.250 379

Utred förutsättningarna för att investera i en egen
solcellspark

Arbetsutskottets beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 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 i vid arbetsutskottets
sammanträde 2019-05-22.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar 2017-05-22 § 52 att bifalla 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 att 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.
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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.

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.
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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.

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."

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-11-21 - KSAU § 339
Tjänsteskrivelse solcellspark a.docx
Utredning ang solcellspark.docx
Utredning solcellspark.pdf
Solcell kartskiss.pdf
Svar från Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB - Solcellspark
Tjänsteskrivelse Anders Emgård - Utredning av solcellspark
sabotage.pdf
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Ksau 2019-05-22
Ksau 2019-09-11
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KSAU § 33 KLK.2015.417 00

Revisorernas granskning av kommunstyrelsens arbete
med direktupphandlingar samt uppföljning av
avtalstrohet

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att som svar på revisorernas förfrågan
om direktupphandlingar och uppföljning av avtalstrohet
översända reviderat yttrande från ekonomichef Stefan
Christensson.

Bakgrund
Revisionens ordförande Leif Danielsson framför följande:

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Örkelljunga
kommun genomfört en uppföljning av revisionens tidigare granskning
avseende direktupphandling och avtalstrohet som genomfördes under
2015. Syftet med granskningen är att följa upp vilka åtgärder som
vidtagits utifrån identifierade förbättringsområden/rekommendationer.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. Revisorernas
iakttagelser och bedömningar framgår av rapport.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen i
stor grad har beaktat revisionens rekommendationer och att
åtgärder vidtagits i linje med dessa. I uppföljningen framgår att
kommunens nya inköps-och upphandlingspolicy tydliggör att varje
enskild nämnd inom kommunen utgör en separat upphandlande
myndighet och ansvarar för upphandlingar inom sina respektive
verksamhetsområden. Samtidigt ska ekonomichefen ha ett
övergripande ansvar för upphandlingsfrågorna och följa utvecklingen
inom upphandlingsområdet samt vid behov bistå förvaltningarna och
bolagen i inköps- och upphandlingsfrågor. Av uppföljningen framgår
att det fortfarande är respektive förvaltning som bär ansvaret att följa
upp direktupphandlingar och avtalstroheten i ingångna avtal. Därtill
framgår att uppföljning av upphandlingsverksamheten och rutiner för
detta utgör ett utvecklingsområde.
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Revisorerna önskar en redogörelse från kommunstyrelsen kring hur
strukturen för uppföljning och intern kontroll ska utformas avseende
direktupphandling och avtalstrohet samt hur kommunstyrelsen
framöver avser utöva sin uppsikt i frågan. Yttrandet ska vara revisionen
tillhanda senast 2019-03-15.

Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra åt ekonomichef
Stefan Christensson att yttra sig i ärendet inför arbetsutskottets
sammanträde 2019-02-13.

Stefan Christensson har därefter yttrat sig i ärendet i skrivelse
2019-02-04. Vid arbetsutskottets sammanträde görs vissa redaktionella
ändringar i skrivelsen.

Av skrivelsen framgår bl a följande:

- En central modell kommer att skapas för intern kontroll.

- En central modell kommer att skapas med riktlinjer för hur
uppföljningen av avtalstroheten ska gå till. Denna modell kommer även
att omfatta dokumentation av intern kontroll och uppföljningen.

- Rutiner kommer att skapas för rapportering till kommunstyrelsen
avseende den interna kontrollen och uppföljningen av
direktupphandlingar, samt avtalstrohet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-01-16 - KSAU § 4
Skrivelse till kommunstyrelsen -Uppföljning av tidigare granskning
Rapport KPMG - Uppföljning Granskning av direktupphandling och
avtalstrohet - Örkelljunga kommun.pdf
Protokoll 2016-02-29 - KF §36
Svar till revisionen upphandling 2019-02-13.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 34 UBF.2018.365 610

Internbudget för Utbildningsnämnden 2019

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar lägga utbildningsnämndens
internbudget 2019 till handlingarna.

Bakgrund
Utbildningsnämnden har beslutat godkänna förslaget till internbudget
för år 2019.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-01-10 - UN § 9
UN investeringsbudget 2019.pdf
UN Internbudget 2019.pdf
UN detaljbudget 2019.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 35 KFN.2019.11 800

Internbudget 2019 - kultur- och fritidsnämnden

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar lägga kultur- och fritidsnämndens
internbudget till handlingarna.

Kommunstyrelsen noterar att 150.000 kronor av beviljade 400.000
för evenemang, Forum flyttats av nämnden till annat konto.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat godkänna förslaget till
internbudget för år 2019.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-01-17 - KFN §1
Slutgiltig internbudget 2019 samlad.pdf
Internbudget 2019 - Projekt.pdf
Internbudget 2019 - Bidrag.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 36 KLK.2019.111 253

Örkelljunga kommuns överlåtelse av fastigheten del av
Eket 1:214 till Örkelljungabostäder AB för uppförande av
lägenheter

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar överlåta del av fastigheten Eket
1:214 till Örkelljungabostäder AB i enlighet med köpekontraktet.

Mark- och exploateringsingenjören uppdras att tillsammans med
köparen ansöka om nödvändig fastighetsbildning hos lantmäteriet.

Beskrivning av ärendet
Örkelljungabostäder AB har godtagit villkoren gällande överlåtelse av
del av fastigheten Eket 1:214. Detta har bolaget verifierat i och med att
de har undertecknat underlagen till köpekontrakt.

Förslag till köpekontrakt har tagits fram utifrån de förfrågningar
bolaget har framställt och som slutligen har behandlats till ett slutligt
beslut om att försäljning medges, 2018-11-07 KS § 205.

Köpet har därefter utformats i dialog med bolaget. För det specifika
markområdet finns det ingen särskilt beslutad prisnivå.

Överlåtelsen gäller endast en del av den tomtmark som nyligen har
detaljplanerats för bostadsändamål. Tillsvidare kommer återstående
tomtmark att ägas av kommunen. Bolaget har dock begärt option för
även den återstående delen.

Fastighetsdelen omfattar cirka 3100 m2 och erbjuds till ett
försäljningspris om 55 kr/m2. Det medför i så fall en total köpeskilling
om 170 500 kr.

Överlåtelsen avses ske i det befintliga skicket som råder, med de
förutsättningar som utretts för framtagande av detaljplanen för
området.
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Bolaget svarar för samtliga kostnader som är förenat med exploatering,
anslutningsavgifter samt myndighetskostnader. Kommunen ansvarar, i
egenskap av huvudman i detaljplanen, för att genomföra nödvändig
utbyggnad av dagvattennätet.

Föreslagen köpeskilling (55 kr/m2) grundas på det pris som erbjuds för
kommunala villatomter i Eket. Prisnivån har gällt under lång tid utan
att det har skett någon justering mot fastighetsvärdeökningar som har
uppstått under senare år. Dessa villatomter är dock i sådant skick som
normalt inte innebär höga etableringskostnader.

Sammanvägt bedöms det, trots prisnivåns inaktualitet, vara skäligt
att sälja tomtmarken till det priset. Framförallt med hänsyn till
att köparen åtar sig kostnaderna för att iordningställa marken.
Fastighetsbildningsåtgärder konstateras behöva genomföras för den
slutgiltiga ägarövergången

Beslutsunderlag
Document.pdf
Köpekontrakt del av Eket 1214 för ksau.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 37 FASTIGHET.2018.18 253

Optionsupplåtelse av delar av Eket 1:214 till
Örkelljungabostäder AB

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att till Örkelljungabostäder AB
upplåta optionsrätt för del av fastigheten Eket 1:214 i enlighet med
det föreslagna optionsavtalet.

Beskrivning av ärendet
Örkelljungabostäder AB har för sin del godtagit villkoren för att kunna
få optionsrätt för en specifik del av fastigheten Eket 1:214. Detta
verifieras i och med att bolaget har lämnat in undertecknade underlag
till optionsavtal.

Underlaget till optionsavtal har tagits fram utifrån den förfrågan som
bolaget har lämnat 2018-09-28. Kommunstyrelsen har beslutat att
option kan ges till bolaget, 2018-11-07 KS § 205. Avtalsförslaget har
därefter tagits fram i dialog med bolaget. Parallellt hanteras också
frågan om att sälja angränsande tomtmark till bolaget.

Optionen avses att gälla från och med det datum avtalet upprättas till
och med motsvarande datum två år senare. Upplåtelsen gäller tomtmark
för bostadsändamål som lagts fast i den nyligen framtagna detaljplanen
för området. Optionsupplåtelsen avses att omfatta det planlagda
bebyggelsekvarteret utom den delen som nu också är föremål för
försäljning.

Fastighetsdelen omfattar cirka 5400 m2 och avtalas att ha ett garanterat
pris om 55 kr/m2. Prisgarantin gäller endast om ett köp initieras inom
de ramarna som föreskrivs i optionsavtalet. Priset motsvarar det som
erbjuds till bolaget gällande överlåtelse av det andra markområdet.

I övrigt anmärks det att Örkelljunga kommun vid tecknande av
överlåtelse endast åtar sig kostnader i egenskap av huvudman i
detaljplanen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse- Option
Option del av Eket 1214 för ksau.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 38 KLK.2019.68 102

Val av ledamöter och ersättare i Folkhälsoråd

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att utse följande ledamöter och
personliga ersättare i Folkhälsorådet:

Ledamöter Personlig ersättare
Christian Larsson, M
Hökstigen 15
286 34 Örkelljunga

Per-Uno Nilsson, M
Gamla Hallandsvägen 36
286 36 Örkelljunga

Niclas Bengtsson, SD
Lemmeshult 1038
286 92 Örkelljunga

Anneli Eskilandersson, SD
Öringstigen 5
286 35 Örkelljunga

Thomas Bjertner, S
Sonnarpsvägen 1 A lägenhet 1103
286 32 Örkelljunga

Arne Silfvergren, S
Turabyggevägen 99
286 33 Örkelljunga

Gunnar Edvardsson, KD
Turabyggevägen 60
286 33 Örkelljunga

Martin Gustafsson, C
Värsjö 6304
286 74 Skånes Fagerhult

Tommy Brorsson, SD
Boplatsgatan 16
286 32 Örkelljunga

Michael Bengtsson, SD
Almliden 34
286 36 Örkelljunga

Beslutsunderlag
Folkhälsoråd.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 39 KLK.2019.109 104

Miljöpartiet de gröna i Örkelljunga - Redovisning av
erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna
informationen till kommunfullmäktige för kännedom.

Bakgrund
Föreligger Miljöpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport.

Beslutsunderlag
Redovisning av lokalt erhållet partistöd jämte granskningsrapport
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KSAU § 40 KLK.2018.641 228

Motion, SD - Lokalt förbud mot tiggeri i Örkelljunga
kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen
till kommunledningsförvaltningen för yttrande till arbetsutskottet
senast 2019-09-11.

Bakgrund
Sverigedemokraterna genom Niclas Bengtsson förordar ett nationellt
tiggeriförbud, men då det är osäkert om och i så fall när ett sådant
förbud kan införas, bör kommunen föregå med gott exempel och
snarast införa ett förbud mot tiggeri i kommunen. Det har varit oklart
om ett lokalt tiggeriförbud strider mot lagen, men efter Vellinge
kommun fått grönt ljus av högsta förvaltningsdomstolen, för att införa
ett tiggeriförbud på avgränsade platser, är det alltså tillåtet.

Nu bör Örkelljunga följa deras exempel och snarast införa ett liknande
förbud. Problemen med tiggeri är många, inte minst att med tanke på
hur tiggarna utnyttjas av kriminella ligor, men även bilden av samhället
och den upplevda otryggheten för invånarna.

Förslagsvis sätts tiggeriförbudet för Örkelljunga centrum och runt
samtliga affärer i kommunen, så att konsumenter kan besöka våra
affärer utan att uppleva obehag från mer eller mindre påstridiga tiggare.

Med anledning av ovanstående yrkar vi Sverigedemokrater följande:
Att snarast Införa ett tiggeriförbud i Örkelljunga kommun.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-01-28 - KF §9
Motion - Lokalt förbud mot tiggeri i Örkelljunga
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Ksau 2019-09-11
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KSAU § 41 KLK.2019.38 812

Motion, M - Fritidsbank för fritids- och sportutrustning i
Örkelljunga kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen
till kultur- och fritidsnämnden för yttrande till arbetsutskottet
senast 2019-06-12.

Bakgrund
Theresa Lindahl. M, har inlämnat följande motion:

Att utöva idrott eller fritidsaktiviteter är en glädje för många och bidrar
till att barn och unga rör på sig vilket ur hälsosynpunkt även bidrar till
förbättrad folkhälsa längre fram i livet. Men att hålla på med idrott och
fritidsaktiviteter kan också vara förknippat med ganska höga kostnader
speciellt om man kanske behöver prova sig fram för att kunna hitta
”sin” sport/aktivitet.

I flera kommuner har man därför inrättat en Sk. Fritidsbank där man
ska kunna låna utrustning enligt ett beprövat koncept. Utrustningen är
skänkt av allmänheten, på det här sättet är man både miljövänlig där
saker kommer till fortsatt användning samtidigt som barn och unga kan
få en chans att utöva en aktivitet utan att det behöver kosta en
förmögenhet.

En fritidsbank fungerar som ett bibliotek fast med fritids- och
sportutrustning. Den första öppnade i Forshaga norr om Karlstad för
fem år sedan och sedan dess har konceptet spritt sig till andra
kommuner.

Många fritidsaktiviteter och idrotter kräver specialutrustning som
skridskor, hjälmar, fotbollsskor, pjäxor och skidor osv. Saker som
kostar ganska mycket i inköp speciellt om de kanske inte används
mycket och för att barn snabbt växer ur sin utrustning. Har man
dessutom fler barn med olika intressen kan kostnaderna ganska snabbt
skena iväg.
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Att inrätta en fritidsbank för att underlätta för barn och unga att pröva
på och kunna utöva en fritidsaktivitet/sport är en viktig del i det
folkhälsoarbete som vi redan påbörjat i Örkelljunga kommun, en
fritidsbank underlättar för familjer samtidigt som det är en nyckel i
att stärka det viktiga föreningslivet.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-01-28 - KF §10
Motion, M - Fritidsbank för fritids- och sportutrustning i Örkelljunga
kommun
____________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Ksau 2019-06-12
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KSAU § 42 KLK.2018.639 607

Motion, S - Öka elevernas trygghet genom att införa
insynsskydd i idrottshallarnas duschutrymmen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen
till utbildningsnämnden för yttrande till arbetsutskottet senast
2019-04-17.

Bakgrund
Leif Svensson, S, har inlämnat följande motion:

Som ett led i elevernas fostran till demokratiska medborgare genomförs
klassråd och elevråd på skolorna. Eleverna skall förstå den
demokratiska processen och ges möjlighet att aktivt och reellt utöva
elevinflytande i för dem angelägna frågor gällande deras skolmiljö.

Frågor om elevernas trygghet har betydelse för elevernas trivsel i
skolan och i förlängningen även för deras kunskapsinlärning.
2014 tog flickorna i klass 3 upp ett problem med att duscharna saknade
insynsskydd och föreslog att duschdraperier skulle köpas in. Flickorna
var rädda att pojkarna skulle smyga in och titta, som hänt vid något
tillfälle. Det visade sig att pojkarna också önskade duschdraperier. De
ville inte alltid visa sig nakna, särskilt inte när det var olika klasser
samtidigt, vilket är vanligt på byskolorna.

Elevernas önskemål kunde inte genomföras eftersom Kungsskolan
provat och det blev ett "sanitärt problem" med att draperierna blev
kissade på och det var ett problem med tvätt av draperierna.

Trots detta har under 4 års tid inga insynsskydd kommit på plats. Första
året saknades det medel på samhällsbyggnads konto och sedan har
ärendet inte åtgärdats eller prioriterats.

Vi vill
att man för att öka elevernas trygghet löser problemet och att detta
åtgärdas med högsta prioritet och att insynsskydd kommer på plats i
alla de duschutrymme där eleverna har idrott.
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Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-01-28 - KF §8
Motion, S - Öka elvernas trygghet genom att införa insynsskydd i
idrottshallarnas duschutrymmen
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Ksau 2019-04-17
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KSAU § 43 KLK.2019.21 00

Informationsärenden 2019

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga
informationsärendena till handlingarna.

Bakgrund
Kvartalsrapport tredje och fjärde kvartalet 2018 Helsingborgs stad
avseende den konsumentrådgivning som Helsingborgs stad ger
invånare i Örkelljunga kommun, 2019-01-17, KLK 2019.73
Länsstyrelsen Skåne - Beslut om affischering i samband med val till
Europaparlamentet 2019, 2019-01-31, VN 2019.26
Protokoll Söderåsens Miljöförbund 2019-01-23 med ekonomisk
uppföljning januari-december 2018, KLK 2019.26
Cirkulär 19:04 SKL - Kombinationsanställningar - ett sätt att möta
rekryteringsutmaningen inom räddningstjänsten, KLK 2019.106
____________
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KSAU § 44 BMA.2018.35 200

Begäran om yttrande avseende ansökan om
bearbetningskoncession på Svenskemyr - möjlighet till
överklagande till regeringen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppta ärendet om
Bearbetningskoncession på Svenskemyr till behandling vid
utskottets sammanträde 2019-02-27 samt ansöka om eventuellt
anstånd med kommunens yttrande över beslutet.

Bakgrund
Länsstyrelsen i Kronobergs län lämnar Econova Garden AB tillstånd
till bearbetningskoncession enligt lag (1985:620) om vissa
torvfyndigheter för Svenskemyr på fastigheterna Hannabad 3:19, 3:21,
3:23, 4:16, 4:18, 4:20, 4:27, 4:29, 4:31, 4:35 och 4:37, Sjöhult 1:7 i
Markaryds kommun samt på fastigheterna Healt 1:3 och 1:7, Tranetorp
1:3 och Örnalt 1:6 i Örkelljunga kommun.

Tillståndet omfattar ett uttag av 3,7 miljoner m3 torv och gäller till och
med den 31 december 2048.

Beslutet kan överklagas till regeringen. Överklagandet ska vara
skriftligt och lämnas in till Länsstyrelsen i Kronobergs län,
kronoberg@lansstyrelsen.se eller 351 86 Växjö (ange dnr 543-4347-
13). Länsstyrelsen måste ha fått in skrivelsen senast den 7 mars 2019.

Beslutsunderlag
Kungörelse- Angående fattat beslut
Beslut- Bifall med villkor
____________

Expedieras till:
Mikael Strömbäck
Stefan Christensson
Katja Berg
Kristian Swärd
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