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KSAU § 1 KLK.2019.577 001

Information från Serkon om verksamhetsuppdrag

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppta frågan om
antalet månadsuppföljningar för 2020 jämte djupanalyser för
överläggning vid arbetsutskottets sammanträde 2020-01-22.
Arbetsutskottet beslutar i övrigt lägga dagens information från
Blagoj Kociski, VD Serkon och controller Linus Åstradsson till
handlingarna.

Bakgrund
Arbetsutskottet har tillsammans med representanter från Serkon en
överläggning om hur arbetet med månadsuppföljningar kan utvecklas
och hur djupare analyser av de ekonomiska resultaten kan införas.
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Ksau 2020-01-22

3(39)



Sammanträdesprotokoll 2020-01-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 2 KLK.2020.4 00

Information från ekonomichefen

Arbetsutskottets beslut

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

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar bl a om framtida
lönehantering för kommunens verksamheter samt arbetet med
Årsredovisning 2019.
____________
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KSAU § 3 KLK.2020.5 00

Information från kommunchefen

Arbetsutskottets beslut

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

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om bl a
samhällsbyggnadsförvaltningen.
____________
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KSAU § 4 KLK.2019.579 023

Förordnande som tf samhällsbyggnadschef - Katja Berg

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga Katja Bergs förordnande
som förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen t.o.m.
2021-03-31.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med kommunchefens delegationsrätt förordnade Stefan
Christensson Katja Berg som tf förvaltningschef på 6 månader för
samhällshällsbyggnadsförvaltningen.

Förordnandet går ut 2020-04-15 och för att skapa tillräckligt med
tidsutrymme för rekrytering av ordinarie förvaltningschef föreslås att
Katja Bergs förordnande förlängs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse förordnande shb.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 5 KLK.2019.556 253

Förfrågan - Förvärv av del av Fagerhult 1:69,
Solenergianläggning

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar uppdra till mark- och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck att utforma underlag till
överlåtelse av den del av Fagerhult 1:69 som avser första etappen
av OKQ8 AB solenergianläggning, samt att ta fram underlag till
optionsrätt av till den del som benämns som etapp två.

Beskrivning av ärendet
Bolaget OKQ8 AB har inkommit med skrivelse om möjligheten att få
förvärva markområde i Skånes Fagerhult. Det gäller en del av
fastigheten Fagerhult 1:69 som ägs av Örkelljunga kommun. I första
hand vill bolaget köpa området och erbjuder alternativet att avstå en del
fastighet av sin egen fastighet Fagerhult 1:436 som en del i en
bytesuppgörelse.

Avsikten med förvärvet är att få markåtkomst för att nyetablera
anläggningar för solenergiproduktion. Som första etapp har bolaget
uppgett att de behöver förvärva en yta som omfattar cirka 50 000 m2
samt önskar även att få option till för ytterligare ett lika stort område.

Egenskaper för den mark de behöver är bland annat markbärighet för
anläggningsmaskiner samt offentlig synlighet, utfartsmöjligheter och
närhet till elnät. Byggandet av solpark medför enligt bolaget endast
mindre omfattande bearbetning av berörd mark.

Bolaget har i ett tidigare skede bedömt förutsättningarna att etablera
sig inom sin egen fastighet Fagerhult 1:436. Den används för
bränsleförsäljning och serviceverksamheter riktade till vägtrafiken.
Av flera skäl har det visat sig inte vara möjligt att bygga
solenergianläggningen på den platsen.
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Genom skrivelsen samt vid möten med kommunen har bolaget framfört
att investeringen skulle stödja den generella brist på elproduktion som
finns i sydsverige. Satsningen skulle även kunna bidra till behov av
energi inom det lokala området. Energiproduktion skulle ske i nära läge
till E4 och bolagets befintliga anläggning för tankstopp. Det skulle
enligt bolaget svara upp för den befarat ökade efterfrågan av
förnyelsebara energislag till fordon.

Området som har framställts för förvärv ligger i utkanten av tätorten
delvis naturligt avgränsat av det allmänna vägnätet. Området förvaltas
som en del av kommunens skogsinnehav och inkluderar ett utrymme
som tidigare har använts som återvinningsgård vid tätorten.
Utfartsvägen från området utgörs av en grusväg med direkt anslutning
till allmän väg, tidigare E4:an.

Det finns inte någon detaljplan för området. Översiktsplanen
identifierar endast platsen som del av landsbygden och utvisar även den
avfallsdeponi som nämns enligt ovan. Bedömningen är att den angivna
markanvändningen inte kommer att kräva detaljplaneläggning. Kan inte
uteslutas att detaljplan behövs i det fall aktören avser att ytterligare
utveckla användningen.

Den del av Fagerhult 1:436, som bolaget erbjuder sig att överlåta,
berörs av detaljplan. Grundläggande ändamål är bilservice men anges
med egenskapsbestämmelsen natur inom tomt utan byggrätt. Inom
den aktuella fastighetsdelen har en naturslinga anlagts. Marken är i
övrigt, till större andelen, i det naturliga skick som gällde före
tomtexploateringarna i området i stort. Det innebär att marken utgörs
av skogbevuxen torv som tidvis är våtmark. I det fall kommunen
förvärvar fastighetsdelen till sitt ägande, är det med hänsyn till gällande
detaljplan osäkert vad syftet skulle vara. För sådant övertagande skulle
förnyad prövning av detaljplan behövas för eventuell kunna lägga fast
nytt ställningstagande om användningen.

För de olika marköverlåtelserna krävs det fastighetsbildningsåtgärder.
Överlåtelsen av området för solenergianläggningen medför inget
omedelbart ansvar från kommunens sida att anordna platser eller utföra
anläggningar.
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Säljs marken till bolaget minskar uppenbart det strategiska utrymmet
för kommunen att planera för andra framtida behov för Skånes
Fagerhult.

Etablering ligger dock i linje beaktat de behov som redan efterfrågas
och den utveckling som antas komma behöva uppnås. Tillgodoses
energilösningar skulle det enskilt kunna utgöra faktorn som särskilt
stimulerar etableringar av näringsliv i kommunen.

Förslag till beslut från Mikael Strömbäck
Arbetsutskottet uppdrar åt mark- och exploateringsingenjör Mikael
Strömbäck att utforma underlag till överlåtelse av den del av Fagerhult
1:69 som avser första etapp samt att ta fram underlag till optionsrätt av
till den del som benämns som etapp 2.

Arbetsutskottets behandling

Yrkanden
Gunnar Edvardsson, Christian Larsson, Tommy Brorsson och Niclas
Bengtsson yrkar bifall till förslaget till beslut från mark- och
exploateringsingenjören, vilket godkännes.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller således förslaget till beslut
från Mikael Strömbäck.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skrivelse- Begäran om förvärv
Kartbilaga
____________

Expedieras till:
Mikael Strömbäck
Krister Persson
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KSAU § 6 KLK.2019.464 81

Förfrågan - Etablering av MTB-arena inom Örkelljunga
tätort

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte medge
etablering av MTB-arena inom kommunens innehav utifrån den
förstudie som har lämnats in av Örkelljunga Outdoor. Föreningen
behöver för ny bedömning lämna in underlag som bättre redovisar
ny plats istället för Dalen, förutsättningar, konsekvenser och
kostnader som krävs för etableringen.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Örkelljunga Outdoor har i en skrivelse skickat in förfrågan
om möjligheten att få etablera så kallad MTB-arena inom Örkelljunga
tätort. De har genom förstudie, finansierad som Leaderprojekt,
sammanställt hur detta kan utformas samt bedömt vissa förutsättningar
och har konkret föreslagit placeringar inom tätorten.

Enligt föreningen avser etableringen att utgöra utgångspunkt för att
utveckla mountatinbike (MTB) i kommunen. Det lättillgängliga läget
inom tätorten och arenans innehåll skulle i så fall särskilt stimulera
barn och ungdomar att söka sig till sporten som fysisk aktivitet.

Satsningen skulle kunna bidra till att Örkelljunga kan bli ett besöksmål
för utövare av cykelsport vilket skulle bidra till besöksnäringen.
Förslaget omfattar två olika områden i tätorten. Det ena ligger centralt i
det grönområde benämns som Dalen och det andra vid och inom den
nedlagda deponin, Hjälmsjötippen, i utkanten av centrum.

I förstudien redovisas uppskattningar av etableringskostnaderna. Det
skulle röra sig om satsningar om cirka 1,8 - 3,5 miljoner kronor.
Kostnader för drift och underhåll redovisas inte i materialet.

Det anges inte om någon del av finansieringen har blivit säkerställd.
Enligt föreningen är avsikten att ansöka om bidrag hos idrottsrörelsen
samt stöd av stiftelser eller andra sponsorer. De framställs även en
förhoppning att stöd kan lämnas av kommunen.
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Bedömning från mark- och exploateringsingenjören
Mikael Strömbäck anför att föreningen tidigare fått markupplåtelse
som skulle möjliggöra etablering av mountainbikebana. Det som
framfördes i den processen var att satsningen skulle locka nya utövare
samt att kunna bli en arena och besöksmål cykelsporten i vidare
perspektiv. Utfallet har blivit att de aviserade satsningarna inte har
etablerats. Angivna effekterna gällande ökat antal utövare samt positiva
effekter för besöksnäringen torde i så fall inte ha uppstått.

Befaras att föreningens egna resurser inte är tillräckliga för att
genomföra och förvalta den önskade anläggningen. I detta läge är det
osäkert om de kan få ekonomiskt stöd i den grad som behövs. Skall
kommunen bidra dels som medfinansiär och dels medverka till drift
och underhåll behövs det uppenbart tilldelas särskilt budgetutrymme
för det.

Platsen i Dalen skulle uppenbart konkurrera med annan pågående och
annan möjlig användning samt risk för att omgivningsstörning kan
befaras.

Förslaget som berör den tidigare deponin skulle inte i lika stor grad ha
de nackdelar och risker som nämnts för Dalen. Med tanke på den
tidigare deponiverksamheten behöver det dock säkerställas om sådan
etablering kan finnas på platsen.

Satsning på MTB-arena är av sådan art att kostnader, förutsättningar,
och konsekvenser behöver beskrivas bättre. De gällande detaljplanerna
för respektive område ger inte fullt ut stöd för bedömningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skrivelse- Förfrågan om etablering av MTB-arena
Karta- Föreslagna områden
____________

Expedieras till:
Mikael Strömbäck
Föreningen Örkelljunga Outdoor
Kultur- och fritidsnämnden för information
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KSAU § 7 FASTIGHET.2018.5

Arrendeupplåtelse till förmån för SMK Örkelljunga inom
fastigheten Turabygget 1:14

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar uppdra åt mark- och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck att komplettera befintligt
avtal om lägenhetsarrende till förmån för Örkelljunga SMK
genom att föreslaget tilläggsavtal upprättas.

Beskrivning av ärendet
Föreningen SMK Örkelljunga har arrendeförmån till ett markområde
som har upplåtits av Örkelljunga kommun. Rättigheten säkerställdes
med avtal som upprättades 2018-10-23.

Med anledning av att föreningen vill bygga ut sin anläggning, som
avser motorbana för radiostyrd bilsport, finns ett större behov av mark.

Föreningen har sökt och fått bygglov för att utvidga banan.
I och med att önskad utvidgning av verksamheten har prövats och
beviljats bygglov föreligger det inte oklarhet om lämpligheten.

Gällande arrendeavtal täcker inte upp för den del som avses att
anläggas med den nya bansträckningen. Bedömningen enligt mark- och
exploateringsingenjören är att det gällande avtalet i så fall kompletteras
med ett tillägg som avser utvidgningen och att upplåtelsen för övrigt
fortsatt gäller enligt det ursprungliga avtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse- Tilläggsavtal
Underlag- Tilläggsavtal
Arrendeavtal (upprättat 2018-10-23)
____________

Expedieras till:
Mikael Strömbäck
SMK Örkelljunga
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KSAU § 8 KLK.2019.114 622

Besvarande av Motion, SD - Bättre kost i kommunens
verksamhet

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
utbildningsnämndens yttranden i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med
utbildningsnämndens förslag 2019-12-05, § 108 att bifalla
motionen.

Thomas Bjertner reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag på motionen.

Bakgrund
Anneli Eskilandersson och Stefan Svensson har för
Sverigedemokraterna inlämnat följande motion:

Sverigedemokraterna tycker det är viktigt att kommunens kost är god,
näringsriktig och av bra råvaror. Vi har bra personal som också
näringsberäknar, tillagar och serverar bra mat inom vår verksamhet.
Kommunen ska tillhandahålla en bra kost som kan erbjudas i princip
alla. Dock har kommunen ingen skyldighet att specialanpassa kost på
grund av religiösa skäl, när det redan finns kost som är bra och som
individen kan äta.

Idag har dock övriga partiers önskan om mer mångfald gjort maten och
tillagningen betydligt mer komplicerad och därmed fördyrat
tillagningen, vilket tar resurser från annan viktig verksamhet. Det finns
över 4000 olika religioner i världen och många av dem har olika regler
och föreställningar kring vilken mat som är lämplig att äta för deras
följare. Mångfald kan inte gärna betyda att enbart anpassning till några
få av dessa religioner är önskvärt och alla förstår att en total anpassning
till alla religioner är näst intill omöjligt och knappast önskvärt.
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Det enda rimliga förhållningssätt som man kan ha, som är hållbart i
längden utifrån kostnader och nytta, är att anpassa maten efter
näringsinnehåll och då göra en rätt med kött/fisk och en rätt som är
vegetarisk. Därmed får alla elever möjlighet att välja fritt mellan dessa
rätter och ingen behöver förklara sitt val utifrån etik eller moral.
Kommunen lever också upp till kravet på att erbjuda alla en bra kost.

Med anledning av problematiken med fördyrande religiös kost, yrkar vi
Sverigedemokrater följande

Att kosten som serveras i Örkelljunga kommun ska vara utan
alternativa kötträtter av religiösa skäl.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-03-13, § 72, remitterat
motionen till Utbildningsnämnden för yttrande senast 2019-08-21.

Kostchef Roland Renteria har svarat på motionen i form av en
tjänsteskrivelse.

Tjänsteskrivelse - utredning av motionen

Örkelljungas åtta tillagningskök använder idag sin kapacitet maximalt
och i två av dem är kapaciteten omfattande. Det är krävande att hålla en
hög kvalitet och garantera säkra måltider, eftersom allergikost ökar
ständigt och att kapaciteten och arbetstiden inte har ökat parallellt. I
fem tillagningskök är kocken ensam med all matlagning medan i tre
kök (centralkök) finns det en kock som lagar bara allergikost. De
senaste åren har det varit mycket diskussion om att skolan bör erbjuda
en alternativ maträtt t.ex. en vegetarisk rätt varje dag.

Om kostverksamheten hade kapacitet och tid skulle det ha införts en
alternativ maträtt som är vegetarisk för flera år sedan. Senast det
gjordes en större köksombyggnation var för mer än 25 år sedan och
samtidigt har kravet för en mer blandad kosthållning ökat de senaste
åren utifrån samhällsperspektivet. I dagens läge kan kostenheten inte
erbjuda en alternativ maträtt t.ex. en vegetarisk rätt varje dag på grund
av begränsad kapacitet och personalkostnader.

Ärendets behandling i Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har beslutat att som yttrande till
kommunfullmäktige över motionen "Bättre kost i kommunens
verksamhet" översända skrivelsen från kostchef Roland Renteria.
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Av skrivelsen framgår bl a att kostenheten i dagens läge inte kan
erbjuda en alternativ maträtt, t ex en vegetarisk rätt varje dag på grund
av begränsad kapacitet och personalkostnader.

Motionen anses därmed besvarad.

Arbetsutskottets beslut om återremiss
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat återremittera motionen till
utbildningsnämnden för erhållande av svar på motionens attsats. Svar
önskas senast till arbetsutskottets sammanträde 2019-12-18.

Utbildningsnämndens yttrande efter återremissen

Utbildningsnämnden beslutar att översända svaret efter återremissen till
Kommunstyrelsens arbetsutskott samt föreslå Kommunfullmäktige
bifalla motionens attsats.

Svaret på frågan är från kostchef Roland Renteria att ja, det går att
erbjuda vegetariskt alternativ istället för en alternativ kötträtt. Det
kommer då att bli marginellt dyrare.

Arbetsutskottets behandling

Yrkanden
Niclas Bengtsson yrkar följande

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
utbildningsnämndens yttranden i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med
utbildningsnämndens förslag 2019-12-05, § 108 att bifalla motionen.

Thomas Bjertner yrkar avslag på motionen

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att Niclas Bengtsson yrkande antas.
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Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes.

Ja röst för Niclas Bengtssons yrkande.
Nej röst för Thomas Bjertners yrkande.

Genomförd omröstning utfaller med 4 ja röster och 1 nej röst.
Niclas Bengtsson, Gunnar Edvardsson, Tommy Brorsson och Christian
Larsson röstar ja. Thomas Bjertner röstar nej.

Arbetsutskottet tillstyrker således Niclas Bengtssons yrkande.

Thomas Bjertner reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-09-11 - KSAU § 214
Motion, SD - Bättre kost i kommunens verksamhet
Protokoll 2019-12-05 - UN § 108
Svar efter återremiss på motion (SD) - Bättre kost i komunnens
verksamhet
Jämförelsepriser vegetariskt alternativ, kycklingalternativ
Protokoll 2019-08-15 - UN § 70
Svar på motion från (SD) - Bättre kost i kommunens verksamhet.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

16(39)



Sammanträdesprotokoll 2020-01-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 9 KLK.2019.316 611

Motion, SD - Bygg ny grundskola nu

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet
till utbildningsnämnden för att senast maj 2020 besvara följande
frågeställningar:

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att utbildnings-
förvaltningen utrett behovet och förutsättningarna för byggandet
av en ny grundskola i kommunen.

För att uppskatta det framtida behovet av lokaler har en
lokalutredning genomförts. Utredningen utgår från den senaste
befolkningsprognosen för Örkelljunga kommun samt en
inventering av befintliga lokaler i skolverksamheterna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar att lokalutredningen
kompletteras med elevantal, deras hemvist och svar på frågan hur
ser behovet ut. Behövs då ytterligare lokaler ?

Arbetsutskottet önskar dessutom hänsyn tagen till två olika
framtida scenarier av befolkningsutvecklingen. Dessutom önskas
svar på frågan vad blir konsekvenserna för nuvarande skolor,
framförallt byskolorna.

Noteras att utbildningscentrum inte ska omfattas av utredningen.

Bakgrund
Anneli Eskilandersson (SD) och Niclas Bengtsson (SD) har 2019 05-08
lämnat in följande motion:
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"Bygg ny grundskola nu
Kommunens grundskolor är överfulla och platsbristen riskerar att
allvarligt försämra kvalitén på undervisningen. Sverigedemokraterna
har under föregående mandatperiod motionerat om att bygga en ny
förskola, vilket då avslogs av en majoritet i Kommunfullmäktige som
ansåg att ett gammalt äldreboende gjorde sig bättre som skola. När det
nu visat sig att ett nytt äldreboende inte alls håller den ursprungliga
tidsplanen, där äldreboendet skulle stå färdigt 2017, utan istället gång
på gång skjuts på framtiden, så bör kommunen åter igen se över
möjligheten att, istället för att renovera äldreboendet efter att de äldre
flyttat ut, bygga en ny modern grundskola på annan plats i kommunen.
Ett sådant arbete bör påbörjas snarast möjligt då grundskolan verkligen
behövs för det ökande elevantalet.

Med anledning av ovanstående yrkar vi Sverigedemokrater följande:

Att kommunen snarast påbörjar arbetet med att planera och bygga en
ny grundskola."

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-06-19, § 187, att remittera
motionen till utbildningsnämnden för yttrande beträffande behovet och
förutsättningarna för en ny grundskola i Örkelljunga kommun. Yttrandet
ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda inför utskottets
sammanträde 2019-12-18.

Utredning av motionen

Utbildningsförvaltningen har utrett behovet och förutsättningarna för
byggandet av en ny grundskola i kommunen.

För att uppskatta det framtida behovet av lokaler har en lokalutredning
genomförts. Utredningen utgår från den senaste befolkningsprognosen
för Örkelljunga kommun samt en inventering av befintliga lokaler i
skolverksamheterna.

Lokalutredningen visar att det redan idag finns lokaler i
skolverksamheterna som gör att man bör kunna hantera
befolkningstillväxten. Förutsättningen är att fler delar av
Utbildningscentrums lokaler kan ställas om till lokaler för mellan- och
högstadieelever. Beringskolan har redan idag sin bildsal och en
särskolelokal på Utbildningscentrum.
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Någon beräkning av kostnaderna för byggande av en ny grundskola har
inte gjorts inför yttrandet. Kostnaderna i andra kommuner är dock höga
och allt talar för att det blir så även vid en byggnation i Örkelljunga. En
hög kostnad för nya lokaler riskerar på sikt att tränga ut
verksamhetssatsningar. Ett alternativ till nybyggnation är att satsa på
uppgradering, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Det finns
också en risk för att byskolorna och Mårdenskolan påverkas negativt
vid en nybyggnation.

Sammanfattningsvis bedömer vi att det i dagsläget inte behöver byggas
en ny grundskola under förutsättning att Bering- och Kungsskolan får
tillgång till lokaler på Utbildningscentrum.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har efter omröstningar beslutat bifalla
Sverigedemokraternas motion och beslutat att översända förslaget till
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yrkanden
Niclas Bengtsson och Thomas Bjertner yrkar bifall till motionen.

Gunnar Edvardsson yrkar att ärendet ska återremitteras till
utbildningsnämnden med följande uppdrag:

· Var ska skolan byggas?

· Vad blir kostnaden?

· Vad blir konsekvensen för nuvarande skolor, framförallt
byskolorna?

· Två framtida scenarier med befolkningsutveckling i Örkelljunga
kommun

· Lokalutredning för kommunens skolor med elevantal och deras
hemvist. Behövs ytterligare lokaler.

· Utbildningscentrum ska inte ingå utredningen.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2019-06-19 - KSAU § 187
Motion, SD - Bygg ny grundskola nu
Protokoll 2019-12-05 - UN § 109
Tjänsteskrivelse - Motion, SD - Bygg ny grundskola nu
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
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KSAU § 10 KLK.2019.170 420

Besvarande av Motion, SD - Kajor i Örkelljunga centrum

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
samhällsbyggnadsnämndens yttranden i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med samhällsbyggnads-
nämndens yttrande att bifalla motionens förslag att genomföra en
kampanj där fastighetsägare uppmanas att vidta åtgärder t.ex. nät
över skorstenar så att kajornas häckning försvåras för att få ned
det lokala kajbeståndet.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med samhällsbyggnads-
nämndens yttrande anse som besvarad motionens förslag att låta
kartlägga var kajor finner föda och att ta fram förslag till åtgärder
för att begränsa utbudet av kajmat vintertid i syfte att minska
antalet kajor som övervintrar i Örkelljunga.

Slutligen beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
samhällsbyggnadsnämndens yttrande anse som besvarad
motionens förslag att belysa träd i centrum då detta stör fåglarna
på natten.

Bakgrund
Michael Bengtsson och Lennart Anderberg har för
Sverigedemokraterna inlämnat följande skrivelse:

Problem med kajor som övernattar i träden i Örkelljunga centrum har
ökat drastiskt. Många i Örkelljunga tycker att ljudet från kajorna är
störande liksom synintrycket. Kajträcken luktar illa och är också en
sanitär olägenhet. Tankarna går till Alfred Hitchocks berömda film
fåglarna.

Fåglar kan också bära på smittor som bland annat campylobakter,
salmonella och papegojsjuka. Problemet med kajor är inte unikt för
Örkelljunga.
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Kajorna var tidigare i stor utsträckning flyttfåglar men har i ökande
mängd valt att stanna kvar över vintern i våra städer och samhällen där
de finner föda och skydd. Många städer och samhällen har information
på sina hemsidor om kajor och hur man ska komma tillrätta med de
problem som de orsakar. Den informationen bör också finnas på
Örkelljunga kommuns hemsida.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

Att låta kartlägga var kajor finner föda och att ta fram förslag till
åtgärder för att begränsa utbudet av kajmat vintertid i syfte att minska
antalet kajor som övervintrar i Örkelljunga.

Att genomföra en kampanj där fastighetsägare uppmanas att vidta
åtgärder t.ex. nät över skorstenar så att kajornas häckning försvåras för
att få ned det lokala kajbeståndet.

Att belysa träd i centrum då detta stör fåglarna på natten.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast till arbetsutskottets
sammanträde 2019-09-18.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat bifalla motionen och uppdra
till förvaltningen att verkställa en "mota-kajor-kampanj".

Förvaltningens yttrande
Av förvaltningens yttrande framgår bl a att som närliggande exempel
har Hässleholms kommun angett som generella råd att åtgärder emot
fåglarna lämpligast sker under oktober-november. De har också erfarit
att variation av åtgärder har bäst effekt eftersom fåglarna har förmågan
att bygga upp en vana emot enskilda skrämselmetoder.

I handlingen finns det en tabell som sammanfattar hur flera kommuner
bedömer effekt av olika åtgärder;
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Metod Effekt Åtgärd
Avskjutning Kortvarig Använda

Kommunjägare
Skrämselskott Kortvarig Använda

kommunjägare
Belysning
av träd

Relativt god punktvis
effekt

Val av träd för att inte
avge störande
belysning till
närboende.
Undersökning med
ljussättare

Akustisk
skrämma

God effekt – Kräver
engagemang och
variation. Risk för
störande moment för
närboende

Vindskrämma Kortvarig Uppmana
fastighetsägare till
åtgärd

Uv-bulvan Kortvarig
Gallring
(grenar och
träd)

Kortvarig. Ingen
stadigvarande effekt.

Utredning för träd sorter
och lämplig möjlighet
för beskärning.

Övertäckning
av skorstenar
och andra
ihåligheter

God effekt mot häckning Information till
fastighets-ägare och
kampanj via hemsidan
och media

Fästa trådar
på populära
sittplatser

Relativt god, punktvis
effekt

Information till
fastighetsägare och
kampanj via hemsidan
och media

Fågelmatnings
-stopp

Mindre effekt Information och
kampanj via hemsidan
och media

Information Långsiktig Information och
kampanj via hemsidan
och media.
Återkommande 1-2
ggr/år
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Om uppdraget ges ställer sig Samhällsbyggnadsförvaltningen till
förfogande för att i ett särskilt projekt planera för åtgärder emot
störningen av kajor. Projektet behöver redovisa vilka metoder som
avses användas och de direkta kostnader de föranleder. Det skall också
framgå vilka resurser som krävs för driftsorganisation för att
upprätthålla och genomföra motåtgärderna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande av attsatserna i motionen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att motionens första attsats anses
besvarad, och att bifalla motionens andra attsats, samt
att anse den tredje attsatsen vara besvarad

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-09-18 - KSAU § 236
Motion, SD - Kajor i Örkelljunga centrum
Protokoll 2019-12-09 - SBN § 122
Protokoll 2019-08-26 - SBN § 86
Tjänsteskrivelse
Kajor i staden, SKL 2010:37
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 11 KLK.2018.392 313

Besvarande av Motion (SD) - Smarta papperskorgar

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet
till samhällsbyggnadsnämnden för svar senast april 2020.
Arbetsutskottet inväntar därmed samhällsbyggnadsnämnden
yttrande efter det att pågående testet återkopplats till nämnden
2020-03-09.

Sammanfattning
Tommy Brorsson (SD) lämnar 2018-08-27 in följande motion.

"Det finns idag smarta papperskorgar som nyttjar ny teknik och som
drivs av solenergi. Innehållet pressas ihop vilket gör att korgen rymmer
fem gånger så mycket som vanliga papperskorgar. Signal skickas när
det är dags för tömning. Detta spar mycket tid och onödigt arbete samt
eliminerar att man tömmer halvfulla papperskorgar. De hindrar också
fåglar och råttor från att sprida innehållet. Detta skulle på sikt minska
kostnaderna för renhållning i kommunen.

Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår:
Att kommunen undersöker om smarta papperskorgar är en möjlig väg
att reducera kostnaden och öka effektiviteten för renhållningen."

Kommunfullmäktige har 2018-09-24 § 93 beslutat överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till samhällsbyggnads-
nämnden, med uppdraget att bedöma kostnaderna respektive
effektiviseringsvinsterna med smarta papperskorgar. Yttrandet ska
lämnas senast i februari 2019
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Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat uppdra till förvaltningen
att verkställa en begränsad test av smarta papperskorgar med
återrapportering senast 2019-12-09, och därmed anse motionen
besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för beaktande av förslagen i motionens
attsats och samtidigt förtydliga kostnaderna och eventuell test.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att motionen bifalles, och att
det pågående testet återkopplas till nämnden 2020-03-09.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-02-27 - KSAU § 46
Motion, SD - Smarta papperskorgar
Protokoll 2019-12-09 - SBN § 120.docx
Protokoll 2019-02-04 -SBN §10 _KS §214 Motion (SD) -Smarta
papperskorgar.pdf
Tjänsteskrivelse SBF ang motion ang smarta papperskorgar (inkl
kostnad).pdf
____________

Expedieras till:
SBNAU 2020-02-24
Anneli Enryd och Mikael Strömbäck utvärdering till kallelse SNAU
2020 02-17
Ksau 2020-04-22
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KSAU § 12 KLK.2019.207 311

Besvarande av Motion, SD - Smarta farthinder

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
samhällsbyggnadsnämndens yttranden i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med samhällsbyggnads-
nämndens yttrande att bifalla motionens förslag att undersöka om
smarta farthinder är en möjlig väg att reducera hastigheten på
trafiken och öka efterlevnaden av dagens fartgränser.

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med
samhällsbyggnadsnämndens yttrande anse som besvarad
motionens förslag att kommunen investerar i denna typ av
farthinder. Enligt nämndens yttrande skall man som första steg
utreda och bereda den totala situationen på faktabaserade
grunder.

Nästa steg blir att förvaltningen lämnar beslutsförslag till
långsiktig strategi som stödjer en helhet.

Slutligen kan enskilda ombyggnader resurssättas och påbörjas i
enlighet med strategin. Det skulle då kunna innebära att smarta
farthinder är lösningen i det enskilda fallet.

Bakgrund
Tommy Brorsson har för Sverigedemokraterna inlämnat följande
motion:

Det finns idag dålig respekt för de fartgränser som finns i vår kommun
och våra innevånare beklagar sig ofta över att inget görs. Det har under
senaste året byggts ett flertal farthinder på strategiska ställen vilka
förhoppningsvis fungerar. De är emellertid en begränsning för såväl
räddningstjänsten som busstrafiken. Med flexibla smarta hinder är det
lätt att låta t.ex räddningstjänsten få fri fart.

Många kommuner sänker farten till 40 och ibland till 30 km.
Undersökningar visar att sänka fartgränsen med 10 km ger endast en
sänkning med 4 km i genomsnitt.
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Med smarta farthinder får man en automatisk övervakning som kan
anpassas till olika gränser där t.ex vid skolor gäller 30 vid skoltid och
50 övrig tid. Poliserna har begränsade resurser och det är sällsynt med
nattliga kontroller då buskörning förekommer som mest frekvent så
även där skulle flexibla smarta farthinder ge en vinn vinn situation.

Kanske skall kommunen lägga in i budgeten ett nytt hinder varje år där
kommuninnevånarnas förslag om placering ligger till grund för
placeringen.

Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår:

Att kommunen undersöker om smarta farthinder är en möjlig väg att
reducera hastigheten på trafiken och öka efterlevnaden av dagens
fartgränser.

Att kommunen investerar i denna typ av farthinder.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast till arbetsutskottets
sammanträde 2019-09-11.

Beredning inför samhällsbyggnadsnämndens sammanträde
I beredningsunderlag till samhällsbyggnadsnämnden framför mark- och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck att samhällsbyggnads-
förvaltningen ställer sig till förfogande för att påbörja den process som
avser att ge underlag för de kommande ombyggnadsbehoven.

Som första steg utreds och beredes den totala situationen på
faktabaserade grunder.

Nästa steg blir att förvaltningen lämnar beslutsförslag till långsiktig
strategi som stödjer en helhet.

Slutligen kan enskilda ombyggnader resurssättas och påbörjas i
enlighet med strategin. Det skulle då kunna innebära att smarta
farthinder är lösningen i det enskilda fallet.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla motionens första attsats
och att anse motionens andra attsats besvarad i avvaktan på
utredningens resultat.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-04-10 - KSAU § 102
Motion, SD - Smarta farthinder
Protokoll 2019-12-09 - SBN § 121
Protokoll 2019-09-11 - KSAU § 223
Protokoll 2019-08-26 - SBN § 85
Tjänsteskrivelse
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 13 KLK.2018.639 607

Besvarande av motion, S - Öka elevernas trygghet
genom att införa insynsskydd i idrottshallarnas
duschutrymmen

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända,
dels utbildningsnämndens yttrande, dels tjänsteskrivelse 2019-10-
31 från fastighetschef Mathias Svensson.

Kommunfullmäktige noterar att fastighetsenheten testar
duschväggar med dörr och utvärderar hur de fungerar i denna
miljö. Pilotprojekt Idrottshallen (byggnad 1700) täcktes i befintlig
budget för 2019. Fastighetsenheten har även tagit hänsyn till
duschdörrar i ombyggnation av omklädningsrum på Ekethallen
(byggnad 1704) i budget 2020.

Pilotprojektet föll väl ut och därmed medges fastighetsenheten
installera duschdörrar på 50% av duscharna i samband
med renoveringar av idrottshallar. Utgiften täcktes i
investeringsbudgeten.

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga duschutrymmen som
anges i fastighetschefens redovisning skall åtgärdas senast 2023 och
att ärendet tas upp i budgetberedningen 2020.

Kommunfullmäktige bifaller därmed motionen.

Sammanfattning
Leif Svensson (S) lämnar 2018-12-13 in 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.
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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.”

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-02-13 § 42 att remittera
motionen till utbildningsnämnden för yttrande till arbetsutskottet senast
2019-04-17.

Utbildningsnämndens behandling

Utbildningsnämnden beslutar 2019-04-04 § 40 att översända
utbildningschefens tjänsteskrivelse som svar på motionen, samt att
föreslå att motionen bifalles. Av skrivelsen framgår bl a att frågan har,
som motionären skriver, varit uppe tidigare. På något ställe har det
monterats väggar mellan duscharna. Eleverna önskar fortfarande
insynsskydd i duscharna, även dörrar.

Det är idag svårt att få alla elever, både flickor och pojkar, att duscha
efter idrottslektionerna, på grund av att de inte vill visa sig nakna inför
andra. Insynsskydd i duscharna skulle underlätta detta.

Utbildningsnämnden kan inte fatta några beslut om att installera
insynsskydd i duschutrymmena eftersom det är en fastighetsfråga.
Däremot ställer undertecknad sig positiv till att sådana installeras.
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Arbetsutskottets behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till
fastighetschefen, med uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning av
förslaget. Svar ska lämnas senast till arbetsutskottet sammanträde 2019-
06-12.

Fastighetschefens förslag

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar fastighetschef Mathias
Svensson förslag om att ett pilotprojekt ska genomföras på
Idrottshallen, Örkelljunga.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt fastighetsenheten
att inom egen budgetram genomföra ett pilotprojekt i Idrottshallen,
Örkelljunga med 3 insynsskydd i nuvarande omklädningsrum för
manliga skolelever och 3 insynsskydd i nuvarande omklädningsrum för
kvinnliga skolelever. I vardera omklädningsrum finns idag 6
duschutrymmen. Insynsskydden beräknas till 10.000 kronor per styck.
Fastighetschefens utvärdering av pilotprojektet ska redovisas vid
arbetsutskottets sammanträde 2019-10-09. Ungdomsrådet ska lämnas
möjlighet att lämna synpunkter inför utvärderingen.

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända dels,
utbildningsnämndens yttrande, dels arbetsutskottets beslut ovan.

Kommunfullmäktige beslutar att med hänsyn till pågående pilotprojekt
med insynsskydd i Idrottshallen, Örkelljunga, anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsens beslut om återremiss
Kommunstyrelsen beslutar återremittera motionen till arbetsutskottet
för behandling efter det att utvärderingen redovisats.
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Fastighetschefens förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen ger i uppdrag till fastighetsenheten att installera
duschdörrar i samband med renovering. Utgiften tas med i
investeringsbudget.

Beskrivning av åtgärder
Insynsskydd har installerats på ett flertal ställen. Duschdraperier har
även testats. Insatserna har inte uppnått elevernas förväntningar.
Fastighetsenheten föreslår att testa duschväggar med dörr. Utvärdera
hur de fungerar i denna miljö. Pilotprojekt Idrottshallen (byggnad
1700) som kan tas i befintlig budget för 2019. Faller det väl ut får
skolan beställa denna ombyggnad av resterande duschar eller invänta
renoveringsplan. Fastighetsenheten har tagit hänsyn till duschdörrar i
ombyggnation omklädningsrum på Ekethallen (byggnad 1704) till 2020
om budgeten fastställs.

Utvärdering idrottshallen
Pilotprojekt har utvärderats tillsammans med ungdomsrådet den 17
oktober. Rådet ansåg att nivån var bra och att duschdörrar på 50% ska
installeras när kommunen renoverar omklädningsrummen.

Utdrag protokoll ungdomsrådet 17 oktober 2019
Ungdomsrådet beslutar
att framföra till fastighetschefen att insynsskydd i förlängningen bör
finnas på hälften av duscharna.
att ungdomsrådet ska meddela rektorn på Kungsskolan om problemet
med mobiler i omklädningsrummet.

Ekonomiska konsekvenser
Pilotprojekt tas i investeringsbudget 2019. Fastighetsenheten tar med i
renoveringsplan för idrottshallar att installera duschdörrar på 50% av
duscharna. En snabbare takt får beställas av respektive skola.
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Tidplan införa insynsskydd i idrottshallarnas duschutrymmen
Genomförandet kommer att planeras i samband med renovering av
duschutrymmen i våra idrottshallar. Mindre gymnastikhallar kommer
även att få denna fördelning i samband med renovering.

Idrottshallar
Hallar med insynsskydd duschar
• Forum
• Idrottshallen i Örkelljunga

Tidplan i budget 2020-2022
• Ekethallen – 2020
• Bokelundahallen – 2022

Tio års plan ej beslutad
• Åsljungahallen – 2023-2024
• Lillhallen (renoverad 2014) – 2030

Mindre gymnastikhallar
Tio års plan ej beslutad
• Mårdenskolan – 2023-2024
• Tockarp - 2030

Kommunstyrelsens förslag 2019-12-04
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända, dels
utbildningsnämndens yttrande, dels tjänstskrivelse 2019-10-31 från
fastighetschef Mathias Svensson.

Kommunfullmäktige noterar att fastighetsenheten testar duschväggar
med dörr och utvärderar hur de fungerar i denna miljö. Pilotprojekt
Idrottshallen (byggnad 1700) täcks i befintlig budget för 2019.
Fastighetsenheten har även tagit hänsyn till duschdörrar i
ombyggnation av omklädningsrum på Ekethallen (byggnad 1704) i
budget 2020.

Pilotprojektet föll väl ut och därmed medges fastighetsenheten
installera duschdörrar på 50% av duscharna i samband
med renoveringar av idrottshallar. Utgiften täcks i
investeringsbudgeten.

Kommunfullmäktige bifaller därmed motionen.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för att se över när insynsskydd kan tidigareläggas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-12-16 - KF §125
Motion, S - Öka elevernas trygghet genom att införa insynsskydd i
idrottshallarnas duschutrymmen
Tjänsteskrivelse Införa insynsskydd i idrottshallarnas
duschutrymmen.docx
Tjänsteskrivelse Införa insynsskydd i idrottshallarnas duschutrymmen -
tidplan.docx
Protokoll 2019-04-04 - UN § 40
Tjänsteskrivelse - motion S om insynsskydd i duschutrymmen.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 14 KLK.2019.532 761

Folkhälsorapport för barn och unga

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, dels godkänna
genomförda åtgärder inom folkhälsoområdet 2019, dels uppdra åt
Li Merander att fortsätta arbetet enligt förslag till handlingsplan
för planerade folkhälsoinsatser för barn och unga i Örkelljunga
kommun 2020.

Bakgrund
Folkhälsoutvecklare Li Merander informerar om genomförda insatser
2019 och en handlingsplan för planerade folkhälsoinsatser för barn och
unga i Örkelljunga kommun 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt folkhälso-
utvecklaren att till ett kommande sammanträde skriftligt presentera
genomförda åtgärder inom folkhälsoområdet 2019 och förslag till
handlingsplan för planerade folkhälsoinsatser för barn och unga i
Örkelljunga kommun 2020.

Vid dagens sammanträde föreligger begärda uppgifter.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-12-11 - KSAU § 289
Redovisning av Folkhälsoinsatser för Barn och Unga - 2019 (3).docx
Folkhälsoinsatser för Barn och Unga - 2020 (3).docx
____________

Expedieras till:
Li Merander
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KSAU § 15 SN.2019.281

Utvärdering av projektet om individanpassat brandskydd

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
om genomfört projekt om individanpassat brandskydd till
handlingarna.

Bakgrund

I april 2018 påbörjas projektet om individanpassat brandskydd.
Projektet har skett i samverkan mellan Räddningstjänsten Skåne
Nordväst och Örkelljunga kommun. Bakgrunden är att det årligen
inträffar omkring 6 000 bränder i bostäder. Omkring 100-120 leder till
dödsfall, och 90 procent av dessa inträffar i bostaden. Personer i
åldersgruppen 80 år eller över är kraftigt överrepresenterade i
dödsbränder. Det finns flera riskfaktorer för bränder i bostäderna,
exempelvis spis, rökning och tända ljus. Räddningstjänsten Skåne
Nordväst arbetar med olika former av insatser för att motverka bränder.

Modellen som tillämpats i detta projekt bygger på att personal inom
hemvården, genom den direkta kontakten de har med brukaren,
inventerar och identifierar möjliga risker i brukarnas bostäder. Vid
behov ska åtgärder kunna vidtas och i förlängningen är målet att antalet
bostadsbränder ska minska. All medverkan bygger på frivillighet.

Från Räddningstjänsten Skåne Nordväst finns en skriftlig utvärdering
av projektet. I utvärderingen beskrivs hur projektet varit upplagt, vem
som varit involverade och hur projektets olika faser fortlöpt. Den
sammantagna bedömningen är att projektet kunnat genomföras utan
större komplikationer. I utvärderingen redovisas både positiva och
negativa reflektioner. Det framhålls att flera mindre risker har kunnat
åtgärdas under projektets gång. Projektet har även lett till att en större
risk kunde identifieras och åtgärdas, genom en investering i en portabel
sprinkler. Bedömningen är att det finns stora vinster med att
implementera arbetssättet i det vardagliga arbetet.

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna projekt-
redovisningen.
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Noteras att kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 lade
informationen om planerat projekt till handlingarna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-12-03 - SN § 209
Utvärdering av projekt Individanpassat brandskydd Örkelljunga
KSAU individanpassat brandskydd 2017-09-20.pdf
____________

Expedieras till:
Socialnämnden
Dennis Borg, RSNV
Susanne Olsson
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KSAU § 16 KLK.2019.21 00

Informationsärenden 2019

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga
informationsärendena från Örkelljungabostäder AB och
länsstyrelsens beslut om bidrag till projekt Tofsvipa till
handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar dessutom inbjuda Niclas
Örning, fastighetschef Örkelljungabostäder AB till
arbetsutskottets sammanträde 2020-02-19 för information kring
bolagets lånebild och investeringar.

Beslutsunderlag
Öbab Styrelseprotokoll.pdf
Öbab Antagen budget 2020.pdf
Beslut om beviljat bidrag(12177555) Tofsvipan.pdf
____________

Expedieras till:
Niclas Örning
Ksau 2020-02-12

39(39)


	Protokoll KSAU 2020-01-15 §(1-16)
	Sid:3 KSAU § 1 KLK.2019.577
	Sid:4 KSAU § 2 KLK.2020.4
	Sid:5 KSAU § 3 KLK.2020.5
	Sid:6 KSAU § 4 KLK.2019.579
	Sid:7 KSAU § 5 KLK.2019.556
	Sid:10 KSAU § 6 KLK.2019.464
	Sid:12 KSAU § 7 FASTIGHET.2018.5
	Sid:13 KSAU § 8 KLK.2019.114
	Sid:17 KSAU § 9 KLK.2019.316
	Sid:21 KSAU § 10 KLK.2019.170
	Sid:25 KSAU § 11 KLK.2018.392
	Sid:27 KSAU § 12 KLK.2019.207
	Sid:30 KSAU § 13 KLK.2018.639
	Sid:36 KSAU § 14 KLK.2019.532
	Sid:37 KSAU § 15 SN.2019.281
	Sid:39 KSAU § 16 KLK.2019.21

