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Tid och plats 2018-09-12 - Kommunhuset klockan 13.30-16.05 (ajournering 15.00-15.50) 

Beslutande  

 Carina Zachau (M) - ordförande 
Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande 
Christer Olsson (S) - andre vice ordförande 
Tommy Brorsson (SD) - ledamot 
Thomas Bjertner (S) - ledamot 

Övriga deltagande Charlotta Kabo Stenberg, kommunchef 
Stefan Christensson, ekonomichef 
Anders Svensson, sekreterare på sammanträdet 
Kristian Svärd, samhällsbyggnadschef § 262 
 

Justering 
 

Justerare Gunnar Edvardsson 
 

 
Plats och tid  

 
Kommunhuset 2018-09-19 klockan 13.00 

Justerade paragrafer §§ 256 - 264  

Underskrifter  

Sekreterare  
................................................................. 
Anders Svensson 

Ordförande  
................................................................. 
Carina Zachau 

Justerare  
................................................................. 
Gunnar Edvardsson 

  
ANSLAG 
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 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 256   KLK.2018.9  00  
 

Eventuellt övriga ärenden  
 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna 

dagordningen med nedanstående ändring. 

 

 

Beskrivning 

Ärendet "Förvärv av Fagerhult 1:186" är inte klart för behandling. 

Ärendet utgår. 

 
____________ 
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 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 257   KLK.2018.5  04  
 

Information från ekonomichefen  
 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen från 

kommunchefen till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Ekonomichef Stefan Christensson lämnar information: 

 

 Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) har per telefon 

meddelat att deras pensionsskuld har räknats upp. RSNV vill att 

kostnadsökningen ska fördelas mellan medlemskommunerna 

enligt den vanliga kostnadsfördelningen. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott diskuterar önskemålet. I nuläget är 

kommunstyrelsens arbetsutskott negativa till att skjuta till 

medel. 

 

 Budgetarbetet pågår. 

 

 Information om socialnämndens helårsprognos i den 

ekonomiska uppföljningen per 2018-08-31. 

 

 Samtal om platsen för 2018 års budgetberedning. 

 

____________ 
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 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 258   KLK.2018.8  00  
 

Information från kommunchefen  
 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen från 

kommunchefen till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg lämnar information: 

 

 Örkelljunga kommun och IP Only träffas på nytt 2018-09-13 för 

att fortsätta samtalen om optofiberutbyggnaden. IP Onlys 

tidplan för utbyggnaden i Örkelljunga kommun väntas bli klar i 

oktober. 

 

 Statsbidrag för bostadsbyggande ska rekvireras. 

 

 Det pågår arbete med tomträttsavtal. Detta kommer att 

återkomma som ärende till kommunstyrelsen. 

 

____________ 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 259   KLK.2018.386  169  
 

Civilt försvar och krisberedskap  
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen beslutar att inte teckna avtal med Klippans 

kommun. 

 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att ta 

kontakt med Räddningstjänsten Skåne Nordväst för att undersöka 

om det är möjligt att samverka med dem. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunchefen har 2018-08-21 lämnat en tjänsteskrivelse om civilt 

försvar och krisberedskap. Kommunchefen skriver att alla kommuner 

har ett viktigt uppdrag inom civilt försvar och krisberedskap. De 

senaste åren har kommunernas uppdrag inom uppdraget stärkts i 

samband med att dessa frågor allmänt har lyfts i samhället, och behovet 

av en förstärkning av den samlade samhällsorgansationen inom försvar 

och krisberedskap aktualiserats. Staten har tillskjutit ytterligare medel 

till kommunerna. Diskussioner har förts på olika nivåer om denna 

ekonomiska förstärkning fullt ut korrelerar med det utökade uppdraget. 

 

För 2018 har Örkelljunga kommun tilldelats 457 518 kronor för arbete 

med krisberedskap och 160 000 för arbete med civilt försvar. 

 

De senaste åren har det förts samtal om hur Örkelljunga kommun på 

bästa sätt kan stärka kommunens arbete inom civilt försvar och 

krisberedskap. En möjlighet att köpa in en tjänst som samordnare för 

krisberedskap har uppstått. Personen har gedigen kunskap och har god 

kännedom om Örkelljunga kommun. Kostnaden består av lön, 

arbetsgivaravgifter och vissa omkostnader. Summan uppgick 2016 till 

393 000 kronor, men väntas behöva räknas upp till 2019 års nivåer. 

 

Kommunchefen föreslår att kommunen tecknar avtal med Klippans 

kommun angående inköp av samordnare för krisberedskap, civilt 

försvar och säkerhet. Kommunchefen föreslår vidare att kommunen 

förhör sig om möjligheten att inköpa stöd från Klippans kommun redan 

innevarande år motsvarande anslag från Länsstyrelsen, för att fullgöra 

det uppdrag som dessa medel är destinerade för. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 2018-09-12  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

   

 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-08-29 § 249 att avvakta 

med behandling av ärendet till 2018-09-12. Arbetsutskottet ska tills 

dess få upplysningar om hur nuvarande budget är upplagd och vad 

förslaget får för konsekvenser för arbetsfördelningen inom 

kommunledningsförvaltningen. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Kommunchefen redovisar de samtal som förts med Klippans kommun 

efter arbetsutskottets sammanträde 2018-08-29. Kommunchefen 

redovisar vilka anslag som finns till civilt försvar och krisberedskap i 

budget 2017 och 2018. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott för samtal om kommunchefens förslag 

och vilka alternativ som finns. Det förs också samtal om hur förslaget 

påverkar arbetsfördelningen på kommunledningskansliet och 

kommunledningsförvaltningens budget. Efter diskussion anser 

arbetsutskottet att möjligheten att teckna avtal med Klippans kommun 

inte ska utnyttjas. Istället vill arbetsutskottet att kontakt tas med 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst för att undersöka om det är möjligt 

att samverka med dem. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-08-29 - KSAU § 249 

Tjänsteskrivelse Charlotta Kabo Stenberg - Civilt försvar och 

krisberedskap.docx  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2018-10-03
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KSAU § 260   KLK.2017.324  006  
 

Fråga från Bjarne Daa, S - När kan vi förvänta oss en 
fullmäktigesal som är uppdaterad till modern standard? 
- fortsatt hantering  
 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska tas upp 

till fortsatt behandling vid sammanträdet 2018-09-19. 

Fastighetschefen ska bjudas in till sammanträdet 2018-09-19. 

 

 

Sammanfattning 

Bjarne Daa (S) har 2017-10-04 ställt följande fråga till 

kommunfullmäktiges ordförande: "När kan vi förvänta oss en 

fullmäktigesal som är uppdaterad till modern standard?" 

 

Kommunfullmäktige beslutar 2017-11-27 § 134 att uppdra åt 

kommunstyrelsen att utreda frågan om en kommunfullmäktigesal till 

modern standard. Till utredningen ska presenteras en ekonomisk kalkyl. 

 

2018-03-12 överlämnar kommunchefen och fastighetschefen ett 

yttrande där de beskriver förutsättningar och kostnader för att använda 

Örkelljungasalen respektive Forum som fullmäktigesal med modern 

standard. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-03-21 § 81 att 

återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för att utreda 

alternativen ur ett helhetsperspektiv och varaktighet över tid. 

 

2018-09-03 överlämnar kommunchefen och fastighetschefen en 

återrapportering. I återrapporteringen framgår bland annat att det skulle 

krävas mycket omfattande ombyggnationer för att i befintliga 

källarlokaler (Örkelljungasalen och Eket) nå hela vägen med att skapa 

en modern känsla samt full tillgänglighet. Nuvarande lokaler saknar 

önskad takhöjd samt möjlighet att skapa tillgänglighet fullt ut. Tekniska 

delar som ljud, mentometersystem och dylikt går att tillskapa i 

nuvarande lokaler. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar ärendet. Arbetsutskottet 

diskuterar om det är att föredra att använda kommunhuset eller att söka 

sig till en lokal på annan plats. Det förs även diskussion om vilka behov 

som finns inför framtiden och vad förändringar ska få kosta. 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 

Arbetsutskottet väljer att avvakta med behandlingen av ärendet. 

Ärendet ska tas upp till fortsatt behandling vid sammanträdet 2018-09-

19. Till detta sammanträde ska fastighetschefen bjudas in. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-03-21 - KSAU § 81 

Fråga från Bjarne Daa, S - När kan vi förvänta oss en fullmäktigesal 

som är uppdaterad till modern standard? 

Yttrande Motionsvar Modern KF-sal.docx 

Återrapportering - Uppdatera kommunfullmäktigesalen i kommunhuset 

till modern standard  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-19
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KSAU § 261   KLK.2018.320  041  
 

Flyttning av anslag, drift fastighetsenheten avseende 
Kapensgården   
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen beslutar att återföra 140 000 kronor för 2018 

och därefter 210 000 kronor per år från kommunfastigheter till 

kommunstyrelsens finansförvaltningen avseende driftkostnaderna 

för Kaptensgården. 

 

 

Sammanfattning 

Örkelljunga kommun äger sedan 2015 Kaptensgården i Åsljunga. På 

grund av att Kaptensgården då var utan hyresgäster, tog 

kommunstyrelsen 2016-01-20 § 5 beslut om att bevilja 

kommunfastigheter 210 000 kronor för driftskostnader av 

Kaptensgården i Åsljunga. 

 

Fastigheten står inte längre oanvänd. Därmed finns behov av att 

återföra anslaget om 210 000 kronor per år från kommunfastigheter till 

kommunstyrelsens finansförvaltning. För 2018 är det 140 000 kronor 

som behöver återföras.   

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2018-10-03
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KSAU § 262   KLK.2018.369  00  
 

Uppföljning av VA-investeringar  
 

Arbetsutskottets beslut:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen från 

samhällsbyggnadschefen till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadschef Kristian Svärd lämnar information om 2018 års 

VA-investeringar. Redovisningen består av ett utdrag från 

ekonomisystemet som visar budget och utfall hittills under 2018. I 

redovisningen framgår även investeringar inom gata och park. 

 

Sammantaget för gata, park och VA finns 22 959 000 kronor anslagna 

till samhällsbyggnadsnämndens investeringar 2018. Av detta anslag har 

4 313 097 kronor använts, och 18 642 903 kronor återstår. Kristian 

Svärd framhåller att flertalet av de planerade investeringarna för 2018 

är igångsatta. Det finns en eftersläpning i faktureringen vilket förklarar 

att större delen av anslaget återstår. 

 

____________ 
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KSAU § 263   KLK.2018.399  112  
 

Länsstyrelsen Skåne - Ansökan om förlängt 
förordnande som borgerlig vigselförrättare  
 

Arbetsutskottet beslutar: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att meddela 

Länsstyrelsen att Örkelljunga kommun tillstyrker att NN beviljas 

ett förlängt förordnande som borgerlig vigselförättare. 

 

 

Sammanfattning 

NN, 19xxxxxx-xxxx, har ansökt om förlängt förordnande som borgerlig 

vigselförättare. Länsstyrelsen i Skåne begär yttrande från Örkelljunga 

kommun senast 2018-09-19. 

 

Länsstyrelsens diarienummer är 214-25330-2018. 

 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsen Skåne - Remiss ansökan om förlängt förordnande som 

vigselförrättare 

Maria Andersson - Ansökan om förlängt förordnande som borgerlig 

vigselförrättare i Örkelljunga kommun  

____________ 
 
Expedieras till: 

Länsstyrelsen i Skåne
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 Justerandes signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KSAU § 264   KLK.2018.10  00  
 

Informationsärenden 2018  
 

 

Arbetsutskottets beslut: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen Skåne -  Utkast kommuntal anvisade nyanlända för 2019, 

KLK 2018.400 

Bilaga -  Migrationsverket, förslag på antal nyanlända som ska omfattas 

av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2019 

Protokoll Söderåsens Miljöförbund 2018-06-21, KLK 2018.16 

Protokoll Söderåsens Miljöförbund 2018-08-21, KLK 2018.16 

 
____________ 
 


