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KSAU § 93 KLK.2021.3 0

Eventuellt övriga ärenden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att som extra ärende
hantera KLK 20201.177 Möte med Örkelljunga Näringsliv
2021-05-12.
___________
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KSAU § 94 KLK.2021.5 0

Information från kommunchefen

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson lämnar information om
organisationsfrågor.
____________

4(52)



Sammanträdesprotokoll 2021-04-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 95 KFN.2021.48 800

Tilläggsbudget 1 - informatör 25 % till kultur- och
fritidsnämnden

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla till kultur- och
fritidsnämndens ansökan om 122.400 kronor, till en tillsvidare
informatörstjänst, motsvarande 25 %. Kostnaden täcks ur TB 1
för år 2021.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att anta en vision där betydelse av
naturupplevelser och livskvalité lyfts fram. Kommunen kommer också
påbörja arbetet med en översiktsplan. Kultur- och fritidsförvaltningen
ser att den bibliotekarietjänst som hittills nyttjats, inte minst i arbete
med information om pandemi, i förlängningen inte räcker till att täcka
de behov som uppstått och önskar därför stärka upp funktionen på
Kultur- och fritidsförvaltningen för att arbeta, dels med informations-
flöde ut i samhället, täcka behov av turistinformation, dels specifikt
vara behjälplig med Översiktsplanen, ÖP.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ansöka om medel ur TB 1
motsvarande 25 % tillsvidare informatörstjänst.

Arbetsutskottets behandling

Yrkande
Christian Larsson och Michael Bengtsson yrkar bifall till kultur- och
fritidsnämndens ansökan om 122.400 kronor, till en tillsvidare
informatörstjänst, motsvarande 25 %. Kostnaden föreslås beviljas ur
TB 1 2021.

Arbetsutskottet tillstyrker yrkandet och kultur- och fritidsnämndens
anhållan.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-08 - KFN §18
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 96 KFN.2021.46

Tilläggsbudget 1 - omfördelning av skolbiblioteksmedel

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela skolbiblioteksmedel från
utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden med 462 527
kronor. Ärendet hanteras i tilläggsbudget 1 för år 2021.

Bakgrund
Personalansvar och utbetalning av lön för skolbibliotekarier utförs av
kultur- och fritidsförvaltningen sedan 2020. Resterande 462 527 kronor
ligger kvar i utbildningsförvaltningens budget och fattas därmed i
kultur- och fritidsförvaltningens budget. Tjänsterna har renodlats,
från att budgeteras från båda förvaltningarnas budget och olika
verksamheter till att hanteras på ett likartat sätt.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ansöka om omfördelning av
skolbiblioteksmedel från utbildningsnämnden till kultur- och
fritidsnämnden med 462 527 kronor.

Utbildningsnämnden kommer att hantera ärendet. Nämndens utskott
tillstyrker omfördelningen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-08 - KFN §17
TB1 2021 personal skolbibliotek.pdf
Protokoll 2021-03-18 - UNAU § 16
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 97 KFN.2021.45 809

Tilläggsbudget 1 - skötsel av isbanor

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens anhållan.
om 67 000 kronor ur TB 1 för skötsel av isar. Inom kommunen
finns anslag och resurser att utföra aktuell åtgärd.

Kommmunstyrelsen beslutar efterfråga samhällsbyggnads-
nämndens yttrande till uppkommen situation.

Bakgrund
När isen lade sig för första gången på många år aktiverade en frivillig
grupp i kommunen skötsel av dessa. Snart uppstod behov av maskiner
mm. Kultur-och fritidsnämnden gav förvaltningschef i uppdrag att köpa
in de tjänster som behövdes för att stödja frivilliga insatser. Det
beslutades att två isar var prioriterade, landisbanan och isrinken i
Skånes Fagerhult.

Kultur-och fritidsnämnden beslutar att ansöka om 67 000 kronor ur TB
1 för skötsel av isar.

Arbetsutskottets behandling

Yrkande
Christian Larsson yrkar avslag på kultur- och fritidsnämndens anhållan
om 67 000 kronor ur TB 1 för skötsel av isar. Inom kommunen finns
anslag och resurser att utföra aktuell åtgärd.

Kommmunstyrelsen beslutar efterfråga samhällsbyggnadsnämndens
yttrande till uppkommen situation.

Arbetsutskottet tillstyrker Christian Larssons yrkande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-08 - KFN §19
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 98 KLK.2021.125 402

Behörighet att teckna Örkelljunga kommuns firma

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens
ordförande Christian Larsson, kommunchef Stefan Christensson,
kansli-/ HR-chef Carita Gustafsson, samt ekonomichef Anna
Lindström att två i förening teckna Örkelljunga kommuns firma.

Kommunstyrelsens tidigare beslut KS § 34 KLK.2020.50 002
upphör därmed att gälla.

Beskrivning av ärendet
Fram t.o.m. den 15 februari var kommunchefen både kommunchef och
ekonomichef. Fr.o.m. den 16 februari är Anna Lindström
ekonomichef, samtidigt som befattningen som redovisningschef har
avvecklats.

Beslutsunderlag
Scannade handlingar firmabehörighet.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 99 KLK.2021.132 107

Årsredovisning 2020 för Örkelljungabostäder AB

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2020
för Örkelljungabostäder AB.

När det gäller framförda synpunkter från lekmannarevisorn
hanteras dessa i ärende om prövning av nya förstärkta
uppsiktsansvaret vid kommande sammanträde.

Sammanfattning
Örkelljungabostäder AB har överlämnat årsredovisning för 2020 till
Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Scannad Årsredovisning Örkelljungabostäder.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 100 KLK.2021.118 107

Årsredovisning 2020 för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2020
för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Sammanfattning
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB har överlämnat årsredovisning för
2020 till Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Scannad Årsredovisning Fjärrvärmeverket.pdf
Protokoll 2_20210211_signed.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

10(52)



Sammanträdesprotokoll 2021-04-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 101 KLK.2021.149 107

Årsredovisning 2020 för Kommunassurans Syd
Försäkrings AB

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisning 2020 för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB till handlingarna.

Bakgrund
Föreligger Årsredovisning 2020 för Kommunassurans Syd Försäkrings
AB.

Beslutsunderlag
2021-03-29 Granskningsrapport 2020 - signerad.pdf
2021-03-29 Revisionsberättelse -- RB KSFAB signerad 2020.pdf
Scannad KommunassuransNo Reply_20210406_170612.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 102 KLK.2021.7 0

Information om Covid 19

Arbetsutskottets beslut

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

Bakgrund
Stefan Christensson informerar om covid19.
____________
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KSAU § 103 KLK.2021.123 630

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt samhällsbyggnads
förvaltningen att upprätta Riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Kostnaden 300 000 kronor täcks i tilläggsbudget 1 avseende
konsultkostnader för projektet. Kommunstyrelsens arbetsutskott
ska vara styrgrupp för projektet.

Motivering till beslut
Enligt Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 1 § 3 st ska
Riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige varje
mandatperiod. Våra nuvarande riktlinjer antogs 2016 och behöver
uppdateras och förbättras. Enligt Länsstyrelsen gäller de inte eftersom
processen när de togs fram var felaktig och innehållet motsvarar inte
heller ställda lagkrav. Länsstyrelsen har 2019-06-11 i sin
sammanfattande redogörelse enligt 3 kap 28 § PBL uttalat att
kommunen bör ta fram och samråda nya riktlinjer för
bostadsförsörjningen innan ett nytt översiktsplanearbete påbörjas.

Sammanfattning
Varje kommun ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen
och genom dessa riktlinjer planera för bostadsförsörjningen. Syftet med
planeringen för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för
alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och
genomförs.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för
planläggning enligt plan- och bygglagen, när det gäller tillämpningen
av bestämmelserna om de så kallade allmänna intressena.
”Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet” utgör ett av
fem allmänna intressen i PBL 2 kap 3 §, vilka planläggningen enligt
PBL ska främja.
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År 2014 ändrades bostadsförsörjningslagen (BFL). Då fördes det
regionala perspektivet in på ett tydligare sätt i lagen. I förarbetena
framgår att regeringen ansåg att det regionala perspektivet var av stor
vikt, särskilt i tillväxtregioner. Kommunen ska därför dels samråda med
andra kommuner som berörs av planeringen, dels ge länsstyrelsen,
regionen och andra berörda regionala organ tillfälle att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige
minst en gång varje mandatperiod. Om förutsättningarna förändras kan
det behöva ske oftare än så.

Innehåll i riktlinjerna
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla
följande uppgifter:
·kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet
·kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
·hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Som grund för de här uppgifterna ska det finnas en analys av:
·den demografiska utvecklingen
·efterfrågan på bostäder
·bostadsbehovet för särskilda grupper
·marknadsförutsättningarna

Omvärldsbevakning - Skåneläget
Länsstyrelsen arbetar i sin verksamhet för att verka för att behovet av
bostäder tillgodoses. Enligt Länsstyrelsen har Örkelljunga inga antagna
Riktlinjer för bostadsförsörjning, eftersom processen 2016 var felaktig
och innehållet svarar inte heller mot lagkravet. Vi är en av två
kommuner (Örkelljunga och Bromölla) i Skåne som bedöms vara utan
Riktlinjer för bostadsförsörjning och vi är en av tre kommuner
(Örkelljunga, Staffanstorp och Lomma) i Skåne som enligt
länsstyrelsen inte har riktlinjer som uppfyller lagkraven.

Vid en föredragning för alla kommuner i Skåne redovisade
Länsstyrelsen nedanstående kartor:
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Omvärldsbevakning - tidplan och budget
Perstorp kommun anlitade Norconsult på ramavtal för tekniska
konsulttjänster som stöd i upprättandet av riktlinjerna. Tidplanen i
Perstorp var juni 2019 – mars 2021 och budget för konsulttid 300 000
kr. Utöver det arbetade sju personer från kommunen i en arbetsgrupp
med projektet.

Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
Att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta
Riktlinjer för bostadsförsörjning
Att avsätta 300 000 kronor i projektet för konsultkostnader

Arbetsutskottets behandling

Yrkande
Christian Larsson och Gunnar Edvardsson yrkar att kommunstyrelsen
ska besluta uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta
Riktlinjer för bostadsförsörjningen. Kostnaden 300 000 kronor täcks i
tilläggsbudget 1 avseende konsultkostnader för projektet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska var styrgrupp.

Arbetsutskottet tillstyrker yrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse uppdrag Riktlinjer för bostadsförsörjning
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 104 KLK.2020.497 253

Överlåtelse - Del av Turabygget 1:10 - Palms blommor

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlåta till Palms
blommor 20 000 m2 från fastigheten Turabygget 1:10 för 10 kr /m2
som innebär totalt cirka 200 000 kr för fastighetsdelen blå + röd +
grön. Köparen skall svara för samtliga kostnader och avgifter
som behövs för att iordningställa marken för avsett ändamål.
Fastigheten ska bebyggas inom viss tid i enlighet med kommunens
regler i samband med överlåtelse av fastigheter. Mikael Strömbäck
får i uppdrag att återkomma i ärendet med erforderliga köpe-
handlingar inför beslut i kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Bolaget Palms blommor har kommit in med skrivelser gällande
förfrågan om att få köpa mark norr om Örkelljunga tätort. Avsikten är
att få utrymme för att skapa nyetablering för bolagets
växthusverksamhet. För närvarande har bolaget sin verksamhet i
Klippebygget strax utanför Örkelljunga tätort.

Förfrågan gäller förvärv av del av kommunens fastighet Turabygget
1:10. Området ligger i anslutning till länsväg 114 (Ängelholmsvägen)
och avser ett område om 20 000 m2 . Bolaget har för avsikt att som
första etapp uppföra byggnader om 500 m2 på marken Vid senare
förtydliganden har bolaget framfört att begärd yta skulle möjliggöra
även frilandsodling av t.ex. bär och julgransodlingar. Utfarten önskas
ske med direktanslutning till länsvägen.

I dialoger har bolaget bekräftat att de kommer att svara för kostnaderna
som krävs för att uppnå önskat genomförande. Önskemål har också
förts fram om att kunna anslutas till det allmänna VA-nätet.
Internremissen har givit besked att detaljplan saknas men att begäran
får anses vara förenlig med gällande översiktsplan. Farhåga är dock att
utfartslösning enligt framställan att tillstånd inte kan fås av Trafikverket
såvida inte dyrbar anslutningslösning anläggs.

Avgörande fråga för bolagets slutliga initiativ är till vilket pris marken
kan säljas i och med att all exploatering sker som egen investering.
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Bedömningar
Begärt areal är för stor beaktat framtida planläggning och rådighet för
annan kommande samhällsutveckling. Bolaget erbjuds istället att få
köpa 10 000 m2 samt erbjuds möjlighet till arrendeavtal om 5 år för
resterande behov.

Sätts det lägsta möjliga priset för marken skall bolaget själv svara för
alla förädlingskostnader inklusive eventuellt framdragning för
anslutning till det allmänna VA-nätet.

Markpriset i så fall endast ersättas för markvärdesförlusten. Området
utgörs i sin helhet av råmark och beaktat värderingar gjorda i närtid är
råmarkspriset utan omedelbart förväntasvärde 15- 20 kr/m2. Med
hänsyn till markens läge och därmed framtida potential är 20 kr/m2
skäligt.

Arrendeavgiften bedöms med utgångspunkt i den kommersiella
potentialen som framförs kunna var 5 kr/m2 i den årliga avgiften.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att erbjuda bolaget Palms
blommor att köpa 10 000 m2 utgörande del av fastigheten Turabygget
1:10 till ett pris om 20 kr/m2. Möjlighet ges till bolaget att ingå
arrendeavtal för resterande arealbehov under 5 år emot en årlig avgift
som motsvarar 5 kr/m2. Ärendet ska åter behandlas i arbetsutskottet
2021-03-17.

Beskrivning
Dialog har återupptagits med bolaget Palms blommor som följd av det
beslut som fattades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10.
Till bolaget har framförts erbjudande om köp av markområde om 10
000 m2 av fastigheten Turabygget 1:10 till ett pris om 20 kr/m2. Har
även framförts erbjudandet om möjlighet att arrendera ytterligare 10
000 m2 under 5 år mot 5 kr/m2. Bolaget har fått utrymme att överväga
erbjuden markåtkomst och har i skrivelse som inkom 2021-03-16
framställt synpunkter på markvärderingen samt önskade alternativ till
förvärv. Det framställs också att bolaget endast är intresserad av att
köpa mark.
Som svar på bolagets skrivelse har lämnats besked att värderingen
grundats på att föremålet för erbjudandet är tomt i råmarksskick och
inte mark för jord- eller skogsbruksändamål.
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Bolaget har framställt följande köpalternativ enligt följande
prioriteringsordning;
1. 20 000 m2, blå + röd + grön, emot 200 000 kr (10 kr/m2).om
2. 14 000 m2 (bedömd areal), blå + röd, emot 150 000 kr (11 kr/m2).
3. 10 000 m2 (motsv. KSAU-beslut), röd, emot 200 000 kr (20 kr/m2).

Förslag till beslut
Överlåta till Palms blommor 10 000 m2 från fastigheten Turabygget
1:10 för 20 kr /m2 som innebär totalt cirka 200 000 kr för
fastighetsdelen. Köparen skall svara för samtliga kostnader och avgifter
som behövs för att iordningställa marken för avsett ändamål.
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Arbetsutskottets behandling

Yrkanden
Gunnar Edvardsson yrkar med instämmande av Christian Larsson och
Thomas Bjertner bifall till alternativ 1 enligt tjänsteskrivelse från
Mikael Strömbäck:

I alternativ 1 anges följande:

Överlåta till Palms blommor 20 000 m2 från fastigheten Turabygget
1:10 för 10 kr /m2 som innebär totalt cirka 200 000 kr för
fastighetsdelen blå + röd + grön. Köparen skall svara för samtliga
kostnader och avgifter som behövs för att iordningställa marken för
avsett ändamål. Fastigheten ska bebyggas inom viss tid i enlighet med
kommunens regler i samband med överlåtelse av fastigheter. Mikael
Strömbäck får i uppdrag att återkomma i ärendet med erforderliga
köpehandlingar inför beslut i kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet bifaller yrkandet från Gunnar Edvardsson.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-02-17 - KSAU § 47
Tjänsteskrivelse- Förvärvsframställan
Skrivelse- Svar angående framförda synpunkter
Skrivelse- Framställan om förvärv
Skrivelse- Besked om försäljningsförutsättningar
Tjänsteskrivelse
Kartbilaga
Skrivelse- Förfrågan om fövärv av fastighetsdel
Skrivelse- Förtydligande från intressent
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19
Mikael Strömbäck
Bolaget Palms Blommor
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KSAU § 105 KLK.2021.59 253

Framställan - Överlåtelse av fastigheterna Ejdern 11,
12 & 25 - Fastighets AB 3Hus

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar medge Fastighets AB
3Hus förvärva fastigheterna Ejdern 11 och 12, Örkelljunga mot
bl a bakgrund av tecknad avsiktsförklaring och i enlighet med av
kommunfullmäktige fastställt kvadratmeterpris. Före försäljning
skall byggnad på fastigheten 11 ges en marknadsmässig värdering.
Dessutom ska före avtalsteckning sker dialog föras mellan parterna
Örkelljunga kommun och Fastighets AB 3Hus om bl a de
synpunkter som statsarkitekt Maria Månsson framfört i skrivelse
samt i enlighet med i avsiktsförklaringen noterade gemensamma
åtaganden.

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck får i uppdrag
att för ärendets genomförande ta fram erforderliga handlingar
inför beslut i kommunfullmäktige.

I enlighet med tilläggsyrkande från Christian Larssons får mark-
och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck i uppdrag att göra en
marknadsmässig bedömning av värdet på fastigheten Ejdern 25
inklusive 6-våningshuset inför eventuell försäljning av densamma.

Thomas Bjertner deltar inte i beslutet om Ejdern 25.

Mikael Strömbäck får i övrigt i uppdrag att göra en översyn av
prissättning på fastigheter i planlagda områden i kommunen.

Bakgrund
VD Christer Andersson, Fastighets AB 3Hus meddelar följande:

Med hänvisning till vår Avsiktsförklaring önskar vi förvärva
fastigheterna Ejdern 12 och Ejdern 11.

Översändes vårt förslag på bebyggelse av 3 st 6-vånings punkthus i 3
etapper med produktionsstart snarast möjligt och därefter i
marknadsmässig lämplig/möjlig takt, preliminärt vartannat år. Varje
punkthus innefattar ca 35 bostadslägenheter. Självklart är vi öppna för
förändrat utförande i enlighet med era önskemål.

Sedan vår överenskomna Avsiktsförklaring med gemensamt mål att
tillsammans tillskapa centralt och naturnära belägna bostäder inom
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Örkelljunga tätort som en del i utvecklingen av regionen, har vi uppfört
70 kvalitativa hyresbostäder för långsiktig förvaltning och ägande i
enlighet med vår överenskommelse. Exploatering av Ejdern 11 och 12
är nästa steg i utvecklingen i väntan på framtagandet av detaljplan för
övriga delar av Ejdernområdet. Vi ser fram emot att vara delaktiga i
detaljplaneprocessen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt Mikael Strömbäck
att upprätta erforderliga handlingar för kommunens försäljning av
fastigheterna Ejdern 11 och Ejdern 12. Ärendet ska åter hanteras i
arbetsutskottet 2021-03-17.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att åter behandla ärendet vid
sammanträde 2021-04-14.

Arbetsutskottets behandling

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck och kommunjurist
Jesper Bokefors lämnar information i ärendet.

Yrkanden

Gunnar Edvardsson, Christian Larsson och Thomas Bjertner yrkar
enligt följande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar medge Fastighets AB 3Hus
förvärva fastigheterna Ejdern 11 och 12, Örkelljunga mot bl a bakgrund
av tecknad avsiktsförklaring och i enlighet med av kommunfullmäktige
fastställt kvadratmeterpris. Före försäljning skall byggnad på
fastigheten 11 ges en marknadsmässig värdering. Dessutom ska före
avtalsteckning sker dialog föras mellan parterna Örkelljunga kommun
och Fastighets AB 3Hus om bl a de synpunkter som statsarkitekt Maria
Månsson framfört i skrivelse samt i enlighet med i avsiktsförklaringen
noterade gemensamma åtaganden.

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck får i uppdrag att
för ärendets genomförande ta fram erforderliga handlingar för beslut i
kommunfullmäktige.

Mikael Strömbäck får i övrigt i uppdrag att göra en översyn av
prissättning på fastigheter i planlagda områden i kommunen.

Ändringsyrkande
Niclas Bengtsson yrkar att fastigheterna Ejdern 11 och 12 säljs enligt
marknadsmässigt pris och inte enligt tidigare av kommunfullmäktige
fastställt pris.
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Christian Larsson yrkar avslag på Niclas Bengtssons ändringsyrkande.

Tilläggsyrkande
Christian Larsson yrkar som tilläggsyrkande att mark- och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck får i uppdrag att göra en
marknadsmässig bedömning av värdet på fastigheten Ejdern 25
inklusive 6-våningshuset inför eventuell försäljning av densamma.

Proposition 1

Ordföranden ställer proposition på Niclas Bengtssons ändringsyrkande
om marknadsmässigt pris och finner att arbetsutskottet avslår
detsamma.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:
Ja-röst för Niclas Bengtssons yrkande.
Nej-röst för Christian Larssons avslagsyrkande.

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

Arbetsutskottet avslår därmed Niclas Bengtssons ändringsyrkande
om marknadsmässigt pris.

Proposition 2

Ordföranden ställer därefter proposition på Gunnar Edvardssons m fl
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Proposition 3
Ordförande Christian Larsson ställer slutligen proposition på sitt eget
tilläggsyrkande, varefter arbetsutskottet bifaller detsamma.

Arbetsutskottet beslutar därmed enligt ordförandens
tilläggsyrkande.

Thomas Bjertner deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-17 - KSAU § 87
Protokoll 2021-02-10 - KSAU § 32
Skrivelse- Framställan om förvärv av Ejdern 11 & 12
Skrivelse- Framställan om förvärv av Ejdern 25
Koncept- Bebyggelseförslag
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Kopia- Avsiktsförklaring
Stadsarkitektens frågor till exploatören gällande inlämnade skisser
Scannad gestaltning anteckningar.pdf
____________

Expedieras till:
Mikael Strömbäck
Fastighets 3hus AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19
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KSAU § 106 KLK.2021.126 253

Framställan om förvärv av Ejdern 12 - Örkelljunga
bostäder AB

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar meddela att
arbetsutskottet beslutat uppdra åt mark- och exploaterings-
ingenjör Mikael Strömbäck att ta fram handlingar för en
försäljning av Ejdern 12, Örkelljunga till Fastighets AB 3Hus,
varför Örkelljungabostäders förfrågan ej bifalles.

Arbetsutskottet ser det som angeläget att Örkelljungabostäder AB
i enlighet med ägardirektiven prioriterar en utbyggnad av
bostäder i Eket, Skånes Fagerhult och Åsljunga.

Bakgrund

Niklas Örning VD/Fastighetschef för Örkelljungabostäder AB
meddelar i skrivelse följande:

Styrelsen för Örkelljungabostäder AB har gett mig i uppdrag att ställa
förfrågan till Örkelljunga kommun om att förvärva fastigheten Ejdern
12.

Allmänt:
2009 byggde Örkelljungabostäder det första höghuset på kvarteret
Ejdern i Örkelljunga. Byggnationen var, i sig, startskotten för höga hus
i centrala Örkelljunga. I samband med planeringen av området ritades
det in ett tvillinghus, till vårt höghus, på en del av, Ejdern 12.
Örkelljungabostäder hade då en option på att köpa, en del av Ejdern 12
för att bygga ett tvillinghus. Optionen har gått ut sedan länge.
Diskussioner har nu förts på styrelsemöten, där styrelsen vill skapa fler
nyetableringar i centrala Örkelljunga, och ett tvillinghus/systerhus till
Ejdern 25 har diskuterats. Enligt ägardirektiven skall vi främja
kommunens bostadsförsörjning, genom att prioritera nybyggnationer
av bostäder i kommunens tätorter. Bolaget har nu byggt etapp l och
planerar etapp 2 i Eket. Detta förhindrar dock inte att bolaget planerar
för byggnationer i centrala Örkelljunga.
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Saken:
Örkelljungabostäder framställer härmed sitt intresse att förvärva
fastigheten Ejdern 12 av Örkelljunga Kommun. Vi är öppna för vidare
diskussion.

Arbetsutskottets behandling

Yrkanden
Christian Larsson och Gunnar Edvardsson yrkar att utskottet beslutar
meddela att arbetsutskottet beslutat uppdra åt mark- och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck att ta fram handlingar för en
försäljning av Ejdern 12 till Fastighets AB 3Hus, varför
Örkelljungabostäders förfrågan ej bifalles.

Arbetsutskottet ser det som angeläget att Örkelljungabostäder i enlighet
med ägardirektiven prioriterar en utbyggnad av bostäder i Eket, Skånes
Fagerhult och Åsljunga.

Beslutsunderlag
Begäran- Framställan om förvärv av Ejdern 12
____________

Expedieras till:
Örkelljungabostäder AB
Mikael Strömbäck
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KSAU § 107 KLK.2021.129 253

Framställan om förvärv av Ejdern 11-12 och 25 -
Hamiltone AB

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enhälligt meddela att
arbetsutskottet beslutat uppdra åt mark- och exploaterings-
ingenjör Mikael Strömbäck att ta fram handlingar för en
försäljning av Ejdern 12, Örkelljunga till Fastighets AB 3Hus,
varför Hamiltone AB förfrågan ej bifalles.

Framställan om fastighetsköp
Elijah Hamiltone, Hamiltone fastigheter AB framför i mail till mark-
och exploateringsingenjör Michael Strömbäck följande:

Vi har tidigare via telefon ställt frågan om vi kan köpa fastigheten
Ejdern 11 och 12 till dig.

Vi vill fortsätta vara en del av Örkelljungas utveckling och bidra till att
bygga hyresrätter med rimlig hyra. Vi använder oss av det statliga
investeringsstödet som leder till att hyrorna är lägre än i andra
nyproducerade lägenheter. Vi erbjuder en totallösning där vi vill köpa
även fastigheten där försäkringskassan hyr lokaler. Detta för att kunna
skapa en bättre dynamik för hela Ejdernområdet. Vi önskar bygga 3
punkthus med totalt ca 70-90 lägenheter. Vi tänker oss också att
gathus/stadshus skulle vara ett fint inslag som hade gjort området mer
intressant. Enligt investeringsstödet blir det en blandning av storlekar
med både l RoK, 2 RoK och 3 RoK. Normhyran för alla lägenheterna
är max 1450 kr/kvm, år enligt nuvarande regler. Kommunen erbjuds
också hyra/teckna 12,5% av lägenheterna i projektet som sociala
kontrakt och/eller till personer under 31år.

Vi är övertygade om att det är en förmån för en kommun att kunna
utnyttja det statliga investeringsstödet för att skapa attraktiva
hyresrätter med en attraktiv hyresnivå där man kan bibehålla en hög
kvalitet och samtidigt tillgodose behovet av sociala kontrakt.

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete där vi tillsammans kan utveckla
Örkelljunga till en ännu mer attraktiv bostadsort.
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Vårt förslag:
Vi förvärvar Ejdern 11 och 12. Ejdern 25 kan vi också ha en diskussion
om då den är väsentlig för att kunna få en bra lösning för Ejdern 11 och
12. Parkeringar och infarter behöver lösas och samordnas bättre för att
området ska bli bra över tid. Antingen förvärvar vi den också eller så
kan vi göra en fastighetsreglering där vi löser parkeringen till Ejdern 25
på en del av Ejdern 12.

Vi bebygger fastigheterna med hyresrätter med rimliga hyror som fler
har råd med.

Ifall Ni väljer att sälja till oss tar vi fram ett attraktivt förslag som blir
till glädje för både kommunen, inflyttare och fastighetsägare.

Beslutsunderlag
Begäran- Framställan om förvärv av Ejdern 11-12 och 25
Förslagsskiss
____________

Expedieras till:
Mikael Strömbäck
Hamiltone
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KSAU § 108 TEKE.2017.14 302

Bulleråtgärder vid E4 i närheten av Konduktörsvägen i
Eket

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar efter yrkande från
Thomas Bjertner att till arbetsutskottets sammanträde 2021-05-12
alternativt 2021-05-19 inbjuda t f samhällsbyggnadschef Göran
Sandberg för information i ärendet.

Redogörelse för ärendet
Söderåsens miljöförbund beslutade den 10 december 2019 att förelägga
Trafikverket att senast den 31 augusti 2020 ha genomfört de
bullerskyddsåtgärder som krävs för att trafikbullret från Europaväg 4
inte ska överstiga de riktvärden för trafikbuller vid fasad som anges i
regeringens proposition 1996/97:53, Infrastrukturinriktning för
framtida transporter som nivå för god bebyggd miljö (55 dBA
ekvivalent resp. 70 dBA max) vid fastigheten Eket 1:213 .

Trafikverket har överklagat beslutet och yrkar att föreläggandet ska
upphävas eftersom det inte är utrett i ärendet huruvida den åtgärd som
skulle krävas enligt föreläggandet skulle vara tekniskt genomförbar och
ekonomiskt rimlig i förhållande till den miljömässiga nytta som den
skulle ge. Till stöd för sin talan har Trafikverket anfört bl.a. följande.
En sådan utredning av nödvändiga/möjliga åtgärder är inte heller
motiverad i det aktuella fallet. I samband med arbetsplan för
vägombyggnaden fastställdes 1994 vilka åtgärder som var rimliga att
vidta, och för denna fastighet gjordes ställningstagandet att det inte var
rimligt att klara riktvärdet Leq 24 55 dBA . Trafikverket ser inte
anledning att göra en annan bedömning i dagsläget. Enligt
bullermätningen har fastighet Eket 1 :213 59 dBA ekv ivalent och 71
dBA maximalnivå. Enligt senaste beräkningar har samma fastighet 58
dB ekvivalent .

Nivåerna ligger således endast 1-2 dBA högre än den som beräknades
åstadkommas med den vall som uppförts på platsen. Deras bedömning
är att ett så litet avsteg inte motiverar ytterligare utredningar eller
åtgärder. Trafikverket anser att de beräknade nivåerna är mer
jämförbara med de nivåer som redovisats i planen.
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Edith och Frits Melchiorsen har yttrat sig över överklagandet och anfört
bl.a. följande. De har klagat över bullret från motorvägen sedan 2007.
Det är inte bara de som klagar, men resten av de boende har bara inte
orken att fortsätta. Om det inte finns någon annan lösning får
Trafikverket sätta ett plank runt hela deras tomt så att de kan sitta i
trädgården och tala med varandra utan att behöva ropa. De hör
fortfarande bullret från motorvägen dag och natt eftersom det kör
många stora lastbilar på natten.

Länsstyrelsens skäl för beslutet

Tillämpliga bestämmelser

Av 2 kap. 3 § miljöbalken framgår att alla som bedriver eller avser
att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig
verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska
vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Kraven på hänsyn gäller, enligt 2 kap. 7 § miljöbalken, i den
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna
bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Av 9
kap. 3 § miljöbalken framgår att med olägenhet för människors hälsa
avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan
påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Av 26 kap. 1 § miljöbalken framgår att tillsynen ska säkerställa syftet
med miljöbalken och föreskrifter som har meddelats med stöd av
balken.
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Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter
anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av
miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för
att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten ska dessutom genom
rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar
för att miljöbalkens ändamål ska kunna tillgodoses.

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de
förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd
av denna ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i
det enskilda fallet får inte tillgripas.

Riktlinjer for trafikbuller
Riksdagen har fastställt riktvärden för trafikbuller i den så kallade
infrastrukturpropositionen (Infrastrukturinriktning för framtida
transporter, prop. 1996/97:53, s. 43 f). Riktvärdena tjänar som
vägledning för myndigheter vid bedömningen av vägtrafikfrågor m.m
(god bebyggd miljö). Riktvärdet för trafikbuller utomhus vid husfasad
är 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för
uteplats vid bostadshus. Riktvärden för ljudnivåer inomhus är 30 dBA
ekvivalent och 45 dBA maximal nivå, nattetid. Vid tillämpning av
riktvärden bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till
angiven nivå bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.
Riktvärdena gäller för nybyggnation samt nybyggnad och väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur. När det gäller befintliga miljöer bör
ett åtgärdsprogram genomföras som syftar till att på sikt uppnå
riktvärdena för buller inomhus. I en första etapp bör åtgärderna avse
minst de fastigheter som exponeras för en ljudnivå utomhus om 65
dBA ekvivalent ljudnivå eller däröver. Den första etappen bör
genomföras snarast inom planperioden. Efter första etappen ska arbetet
fortsätta med en andra etapp. I prop. 2012/ 13:25 "Investeringar för ett
starkt och hållbart transportsystem" anger regeringen att de
riktvärden som anges i prop. 1996 / 97:53 även i fortsättningen bör vara
vägledande i planeringssammanhang för såväl transportinfrastruktur
som bostadsbebyggelse.
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I Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid
befintliga bostäder, ÄNR NV-08465-15, från oktober 2016 anges att
vid bullerstörning från väg behöver åtgärder normalt övervägas först då
bullret vid fasad för bostäder i nyare befintlig miljö är eller överskrider
den ekvivalenta nivån 55 dBA för buller. För byggnader i äldre
befintlig miljö, dvs. före 1997, behöver åtgärder normalt övervägas
först då bullret vid fasad är eller överstiger den ekvivalenta ljudnivån
65 dBA.

Praxis
Mark- och miljödomstolen har i dom den 27 mars 2018, mål nr M
3200-17, konstaterat att det inte skett någon revidering av målsätt
ningen i infrastrukturpropositionen, varför domstolen utgått från de
riktvärden som anges där. Av Trafikverkets bullerberäkningar framgick
att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fastigheten låg under 65
dBA med god marginal. Klaganden hade anfört att trafikmängden hade
ökat under de senaste åren och att bullerberäkningen inte visade den
ljudnivå som hon faktiskt upplevde. Domstolen fann dock inte
anledning att ifrågasätta bullerberäkningen, som var baserad på
trafiksiffror från fordonsmätningar år 2016. Domstolen bedömde
att fastigheten inte omfattades av den första etappen i åtgärds-
programmet i infrastrukturpropositionen. Ljudnivån inomhus
motsvarade även till övervägande del det som ansågs vara en god miljö.
Några särskilda skäl för att förelägga om bullerdämpande åtgärder hade
inte framkommit .

Länsstyrelsen gör följande bedömning.
Det är fråga om en byggnad i äldre befintlig miljö. Av bullermätning
som företagits i ärendet framgår att fastigheten Eket 1:213 ligger på en
ljudnivå på 59 dBA ekvivalent och 71 dBA maximalnivå. Enligt den
senaste bullerberäkningen har samma fastighet 58 dB ekvivalent
ljudnivå.
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Olägenheter enligt miljöbalken föreligger då bullernivåerna på
fastigheten överstiger vad som bedömts utgöra en god miljö, fråga är då
om det finns skäl att ställa krav på Trafikverket att vidta
bullerbegränsande åtgärder vid fastigheten Eket 1 : 21 3 utifrån den
rimlighetsavvägning som ska göras. Av Trafikverkets bullermätningar
och bullerberäkningar framgår att den ekvivalenta ljudnivån utomhus
på fastigheten ligger under 65 dBA med god marginal. Aktuell fastighet
omfattas således inte av den första etappen i åtgärdsprogrammet i
infrastrukturpropositionen. Några särskilda omständigheter att ändå
förelägga om bullerdämpande åtgärder har inte framkommit.
Miljöförbundets föreläggande ska därmed upphävas.

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till mark-och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck att till arbetsutskottets
sammanträde 2021-04-14 presentera ärendet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-10 - KSAU § 74
Beskrivning av historiken i ärendet
Beslut från Länsstyrelsen
Protokollsutdrag, 2016-12-12 - SBN § 124 ( SBN.2016.45)
Tjänsteskrivelse- Samhällsbyggnadschefen, 2016-11-14 (
SBN.2016.45)
____________

Expedieras till:
Göran Sandberg
Mikael Strömbäck
KSAU 2021-05-12 och 2021-05-19
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KSAU § 109 KLK.2020.454 261

Camping vid Hjälmsjön - Övertagande av anläggningar
och framtida upplåtelse

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt Mikael
Strömbäck att föra dialog med Bangolfklubben. Arbetsutskottet
beslutar behandla ärendet ånyo 2021-05-12.

Bakgrund
Campingen vid Hjälmsjön har sedan 1980-talet successivt byggts upp
och förvaltats av föreningen Hjelmsjö Bangolfklubb. Vid campingen
finns det bangolfanläggningar som också förvaltas av föreningen.

Hela det berörda området ligger inom fastigheten Västra Ringarp 8:473
som ägs av Örkelljunga kommun. Föreningens nyttjande av området
har genom åren upplåtits med olika avtal. I huvudsak har upplåtelsen
skett med ett avtal som har omfattat både campingen och bangolf. För
innevarande år har dock parterna tecknat två olika avtal för dels
campingverksamheten och dels för skötseln och aktiviteter gällande
bangolfsporten.

För området som helhet gäller bestämmelser från två olika detaljplaner.
Den senast framtagna detaljplanen, år 1996, anger campingändamål för
just den del som i huvudsak nyttjas för ändamålet. För övriga delar
gäller äldre detaljplan, år 1979, som anger bestämmelsen fritidsområde.

Byggnader och anläggningar som ligger inom själva campingområdet
har uppförts och ägs av föreningen Hjelmsjö Bangolfklubb. Föreningen
äger byggnader utgörande servicehus, uthyrningsstugor samt
installationer såsom elledningar och belysningar samt övriga
tomtiordningställanden som har utförts för ändamålet.

Inom bangolfområdet äger föreningen kiosk, lusthus och den
modernare banan med tillhörande tomtanläggningar. Gamla
bangolfbanan med två tillhörande byggnader och övriga
tomtanläggningar inom den delen tillhör Örkelljunga kommun.
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Konstateranden
Den initierade planläggningen för tätortsdelen kan innebära förändrade
bestämmelser för det aktuella området med konsekvens att den
nuvarande användning blir påverkad eller förhindras.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar uppdra åt mark- och exploateringsingenjör
Mikael Strömbäck att i dialog med ägarna till byggnader på
campingområdet göra en marknadsmässig beräkning för på området
befintlig utrustning inklusive byggnader för att i ett senare skede
inhämta anbud för verksamheten och därefter lämna ut denna på
arrende. Ärendet ska åter hanteras i arbetsutskottet 2021-04-14.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-02-10 - KSAU § 33
____________

Expedieras till:
Mikael Strömbäck
KSAU 2021-05-12
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KSAU § 110 SBN.2021.16 31

Lekplats till Orreslättsvägen Fågelsångsvägen Åsljunga

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig positiv till en medfinansiering
av Leaderprojektet Lekplats Orreslättsvägen, Fågelsångsvägen
Åsljunga.

Bakgrund
Sofia Mackintosh och Susanne Hansson Åsljunga Intresseförening har
inlämnat följande skrivelse:

I områdena Orreslättsvägen och Fågelsångsvägen samt kringliggande
gator har det de senaste åren flyttat in många barnfamiljer med barn i
alla åldrar, vilket märks på både skola och förskola med många
inskrivna barn. Sedan många år tillbaka har det inte funnits någon
lekplats på denna sida av gamla E4:an (Riksettan). Vi förutser att det
kommer ske ett stort generationsskifte i området och en lekplats
kommer göra området mer attraktivt.

För att komma till närmsta lekplats behöver barnen ta sig över gamla
E4:an till antingen skolan/förskolan, vilken inte kan utnyttjas på
vardagar, eller lekplatsen på Sjöängsvägen. Det är en lång bit att gå
men framförallt är det inte tryggt eftersom det fortfarande kör en del
tung trafik på vägen de behöver korsa

Personer har skrivit under namnlista om att vi behöver en lekplats i
området och även förskolan och barnverksamheten hos Småkyrkan har
visat intresse för en lekplats de kan ta med barnen till. Även den lokala
B&B verksamheten på Sjökaptensgården vittnar om att det hade gynnat
deras klientel. (Ta del av kommentarerna från namninsamlingen under
fliken "Kommentarer samlade).

Fotbollsplanen och grönområdet på Fågelsångsvägen hade tidigare en
lekplats. Vi tycker det är rätt placering av en ny lekplats och med viss
justering kan säkerheten på grönområdet ökas. Två stora stenar behöver
lyftas bort då de är en säkerhetsrisk på vintern när barnen åker pulka.
En bänk behöver också flyttas då den är en säkerhetsrisk vid
pulkaåkning samt att den är väldigt malplacerad.
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Vi vill...

...att en lekplats med gungor, fjädergungor, gungbräda, rutschkana,
klätterställning, snurra, linbana installeras enligt förslag

...att pulkabacken bevaras och att lekplatsen placeras uppe på platån

...att två stenar lyfts bort

...att bänken omplaceras

...att fotbollsmålen fräschas upp

...att en grillplats med tak och bänkar upprättas

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar åtgärder för en ny lekplats
till 1 miljon kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Intresseföreningen att hos
Leaderkontoret ansöka om att få genomföra föreslagen Lekplats som
ett Leaderprojekt. Den beräknade kostnaden 1 miljon kronor enligt
inhämtade offerter kan i händelse av positivt besked beviljas med 67
procent från Jordbruksverket och 33 procent delas lika mellan
intresseföreningen och kommunen. Liknande projekt har genomförts i
Eket med Ekets framtid.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa
sig positiv till en medfinansiering av Leaderprojektet Lekplats
Orreslättsvägen, Fågelsångsvägen Åsljunga.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-05 - SBN § 23
Lekplats till Orrslättsvägen Fågelsångsvägen 19 febr Sbnau.pdf
Bilaga 2 - Lekplats placering SBNAU 19 febr.pdf
SBNAU Bilaga 1 - Namninsamling.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 111 KLK.2020.423 612

Motion från Christer Unosson, KD - Utred
konsekvenserna av en eventuell
nedläggning/avveckling av de tre nationella
programmen på gymnasieskolan

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med utbildningsnämndens
yttrande att avslå motionen.

Thomas Bjertner reserverar sig mot beslutet.

Gunnar Edvardsson deltar inte i beslutet.

Bakgrund
Christer Unosson framför följande i sin motion:

UC har under denna mandatperiod utsatts för stor stress genom att dess
vara eller inte vara har ifrågasatts genom negativ publicering i media
och genom nedläggning av fordonsprogrammet. Allt detta har medfört
att elever inte vågar söka till UC av rädsla för att programmen läggs
ner. Syftet med denna motion är att en grundlig utredning görs innan
ytterligare beslut om nedläggning tas. Om alla nationella program läggs
ner så har vi ingen gymnasieskola och det vill jag ha en konsekvens-
analys på såväl kort som lång sikt. Dessutom vill jag att beslut fattas av
kommunfullmäktige, eftersom fortsatt nedrustning innebär att vårt
stolta utbildningscentrum inte finns kvar. Vi är tillbaka på ruta ett.

Bakgrund
2002 invigdes gymnasieskolan. Efter flera utredningar och politiska
diskussioner fattade kommunfullmäktige år 2000 beslut om att starta ett
eget gymnasium. Yrkesskolans lokaler rustades upp till en kostnad av
ca 40 miljoner kronor. Samtidigt byggdes Estetcenter för att bereda
plats för musikskolan och bild, vilka hade sin verksamhet förlagd i
nuvarande UC.

Goda förebilder var Markaryd och Båstad. Markaryd hade redan börjat
med sitt ungdomsgymnasium med de teoretiska ämnena på de
nationella programmen. Båstad höll precis som vi på med att planera
för nybyggnation för ett ungdomsgymnasium i egen regi.
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Ett starkt skäl till att vi ville få igång ett ungdomsgymnasium var bl. a
för att vi ville bryta den låga utbildningstradition som fanns i
Örkelljunga. Dessutom tänkte vi att UC skulle vara en hävstång till
företagen på orten. Vi som var med och beslutade vid det tillfället såg
gymnasieskolan som en långsiktig investering i ungdomars utbildning
och inte minst en anledning till inflyttning, där en egen gymnasieskola
är en plusfaktor.

Den fortsatta resan
Många ungdomar från Örkelljunga har tagit studenten under de här 18
åren. De allra flesta har trivts utmärkt och upplevt studierna som
glädjefyllda. Det finns en engagerad lärarkår och ledning för skolan,
vilket har bidragit till goda studieresultat. Det har inte i första hand
varit "stora A studenterna" som har valt Örkelljunga, utan de elever
som har behövt lite mer stöd. En del har kommit tillbaka till UC efter
några veckor efter att ha upplevt att resorna till närliggande kommuner
både är tidskrävande och tröttande.

Jag är fullt medveten om att vissa förutsättningar har ändrats. Det gäller
inte minst det fria valet som jag tror kom 2011. Det största hotet är och
har varit, att allt för många både anställda i kommunen och
förtroendevalda har varit negativa till skolan. Jag är också fullt
medveten om den individualisering som finns i vårt samhälle och att
ungdomar är självständiga och gör helt egna val. Men jag är övertygad
om att de går att påverka. Både Markaryd och Båstad har lyckats. I
Markaryd gick man samfällt ut för att slå vakt om gymnasieskolan för
några år sedan med positivt resultat.

Utbildningsnämnden har öppnat och stängt program. Senast var det
fordonsprogrammet som var i stöpsleven.

När vi nu står inför budget 2021 har det aviserats att UC framöver
kommer att gå med stora underskott, trots att man för 2020 har
prognostiserat ett underskott på en miljon kronor.
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Anledningen till de dystra profetiorna är att man tänker räkna upp
elevpengen för de nationella programmen, NA, EK och SH. Det får
konsekvenser för avgiften till friskolorna. Dessutom flaggar
utbildningsförvaltningen för att vi kommer gå miste om statsbidraget
för likvärdig skola på ca 8 miljoner kronor.

Den nya situationen behöver belysas innan fler program släcks
Jag önskar därför att förvaltningen tydligt och transparent beskriver de
nya förhållande och varför dessa nya förhållande blivit brännande just
nu. Hur kommer det sig att dessa problem inte har funnits tidigare?

Innan beslut fattas om nedläggning av de tre nationella programmen,
behövs det göras en konsekvensanalys, som beskriver vad vinsten eller
förlusten blir på kort och lång sikt. Jag tänker inte bara på ekonomiska
effekter utan också på dynamiska effekter som att en gymnasieskola
lockar människor att flytta hit och att det ger signal om att Örkelljunga
kommun satsar på utbildning och därigenom på sikt kommer att höja
utbildningsnivån.

Dessutom och det är kanske det viktigaste. Vilka konsekvenser får en
nedläggning för övrig verksamhet på UC, såsom IM programmet? Vad
händer med dessa elever? Hur blir kvalitén på undervisningen och var
ska den bedrivas? Hur kommer det att gå med vuxenutbildning och
med särvux?

Att bibehålla en gymnasieskola i Örkelljunga kommun ser jag som en
investering. Det skapar arbetstillfällen. Ungdomar ges möjligheten att
välja bort pendlingsavstånden till gymnasieundervisningen och får
därmed mer tid till sina fritidsintressen. Det bidrar även till att stärka
varumärket för kommunen.

Jag yrkar därför
att kommunfullmäktige beslutar om att ge utbildningsförvaltningen i
uppdrag att genomföra en genomgripande konsekvensanalys där de
sociala och ekonomiska konsekvenserna av en nedläggning eller
avveckling av gymnasieskolans kvarvarande nationella program
behandlas både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv

att ett beslut om eventuell nedläggning eller avveckling av
gymnasieskolans kvarvarande nationella program tas först efter att
utredningen ovan har färdigställts
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att eventuellt beslut om nedläggning eller avveckling av
gymnasieskolans kvarvarande nationella program fattas av
kommunfullmäktige, eftersom det då är fråga om total nedläggning av
den skola som startade 2002

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast till arbetsutskottets
sammanträde 2021-03-17.

Utbildningsnämndens yttrande
Utbildningsnämnden beslutar att skicka över tjänsteskrivelsen som svar
samt föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Utbildningschef Christian Lindgren framför följande i sitt yttrande:

Svar på motionen
Utbildningsförvaltningen implementerar de beslut som har fattats. I
det fall Kommunfullmäktige fattar beslut om att ge Utbildnings-
förvaltningen i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys, kommer
det uppdraget genomföras.

Arbetsutskottets behandling

Yrkanden

Gunnar Edvardsson yrkar med instämmande av Thomas Bjertner
att ärendet ska återremitteras till utbildningsnämnden för besvarande av
motionens första attsats.

Gunnar Edvardsson avstår från att delta i beslutet vad avser motionens
förslag under attsatserna 2 och 3.

Christian Larsson och Michael Bengtsson yrkar bifall till
utbildningsnämndens förslag till avslag av motionen.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på frågan om ärendet ska återremitteras, dels avgöras
vid dagens sammanträde, varefter arbetsutskottet beslutar enligt det
sistnämnda förslaget.

Arbetsutskottet föreslår därmed kommunfullmäktige besluta avslå
motionen i enlighet med utbildningsnämndens förslag till beslut.
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Thomas Bjertner reserverar sig mot beslutet.

Gunnar Edvardsson deltar inte i beslutet

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-01-20 - KSAU § 13
Motion från Christer Unosson.pdf
Beslut Utbildningsnämnden 2020-11-05 § 97.docx
Protokoll 2021-03-04 - UN § 25
Tjänsteskrivelse motion (KD) - Utred konsekvenserna av en eventuell
nedläggning_avveckling av de tre nationella programmen på
gymnasieskolan
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 112 KLK.2021.138 104

Moderaterna - Redovisning av kommunalt partistöd
samt granskningsrapport

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera redovisningen
samt att överlämna densamma till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Föreligger redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport för Moderaterna.

Beslutsunderlag
Scannad partistöd M.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KSAU § 113 KLK.2021.131 805

Centerpartiets redovisning av kommunalt partistöd
jämte granskningsrapport

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera redovisningen
samt att överlämna densamma till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Föreligger redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport för Centerpartiet.

Beslutsunderlag
Scannad Partistöd C.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KSAU § 114 KFN.2021.39 800

Intern kontroll 2021 - kultur- och fritidsnämnden

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar notera internkontrollredovisningen
avseende 2020 samt att överlämna densamma till
kommunstyrelsen.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna arbetsplanen för
intern kontroll 2021 med tillägg av kontrollpunkter enligt nedan;

·Genomföra enkät om föreningarnas nöjdhet gällande kommunens stöd
och service.

·Genomföra enkät gällande kulturskolans verksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att fokus 2021 ska läggas på
tillkommande kontrollpunkter gällande enkäter.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-08 - KFN §16
Arbetsplan för kultur- och fritidsförvaltningen Intern kontroll 2021.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 115 KLK.2021.47 042

Uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens Interna
kontroll 2020

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar notera internkontrollredovisningen
avseende 2020 för samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt kommunallagen skyldighet att följa upp sina
verksamheter och bedriva intern kontroll. Kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för intern kontroll. Respektive nämnd tar fram
en plan för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde.
Internkontrollredovisningen för samhällsbyggnadsförvaltningen
utsänds för godkännande.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna internkontroll-
redovisningen avseende 2020 samt att överlämna densamma till
kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra åt samhälls-
byggnadsförvaltningen att presentera en åtgärdsplan för att komma
tillrätta med de aktiviteter som inte är godkända. Ärendets fortsätta
hantering görs vid arbetsutskottets sammanträde 2021-04-26 och
samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-10.

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar att förvaltningen ska
presentera

· en uppföljning av nämndens verksamhet enligt kommunens
praxis som inte innehåller färgade klockor, vilka kan göra det
svårt att tyda informationen för färgblinda

· presentera hur man gjort uppföljningen i förhållande till målen i
Internkontrollplanen för innevarande år.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-05 - SBN § 20
Scannad uppföljning.pdf
____________

Expedieras till:Kommunstyrelsen
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KSAU § 116 KLK.2021.143 007

Granskning av intern kontroll 2020

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera
revisorernas Granskning av Intern kontroll 2020 till
kommunchefen för yttrande senast 2021-05-19.

Bakgrund
Revisorerna har till kommunstyrelsen överlämnat granskning av Intern
kontroll 2020.

I skrivelsen framgår att KPMG har av Örkelljunga kommuns revisorer
fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens och nämndernas arbete
med den interna kontrollen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år
2020.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen
och nämnderna har en tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att Örkelljungas
kommuns arbete med intern kontroll inte fullt ut sker på ett
ändamålsenligt sätt och i enlighet med kommunens reglemente för
intern kontroll. Sammantaget bedömer vi att kommunstyrelsen och
nämnderna delvis har en tillräcklig intern kontroll och att åtgärder bör
vidtas för att stärka nämndernas och styrelsens interna kontrollarbete.

Vi har noterat att det inte tas fram någon bruttorisklista för att värdera
eventuella risker och i flertalet nämnder återkommer kontrollområden
som tidigare inte visat några avvikelser. Flertalet nämnder beaktar inte
olika typer av risker, framförallt beaktas inte juridiska risker i
nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser. Vi noterar även att det
finns brister när det gäller att ta fram åtgärder för identifierade
avvikelser samt att det i en del fall inte görs kontroller på samtliga
kontrollområden som fastställts i den ursprungliga intemkontrollplanen
(kultur- och fritidsnämnden).
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Revisorerna noterar även att styrelsens och nämndernas uppföljning av
den interna kontrollen i många fall sker först i februari-mars vilket
medför en kort tidsram för revisorerna att ta del av underlag och
genomföra sin granskning som en del av deras ansvarsprövning och
uttalande kring huruvida styrelsens och nämndernas interna kontroll har
varit tillräcklig.

Vi kan även konstatera att det i kommunstyrelsens uppföljning av den
interna kontrollen 2020 saknas en samlad bedömning av nämndernas
och kommunens system för intern kontroll 2020 med förslag på
förbättringar, vilket ska genomföras enligt kommunens reglemente för
intern kontroll.

Revisorerna önskar yttrande från kommunstyrelsen med anledning av
resultatet i granskningen med en beskrivning kring vilka åtgärder som
styrelsen avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen .
Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast 2021-06-17. För övriga
granskade nämnder kommer nämndernas arbete med intern kontroll
följas upp i samband med revisorernas årliga dialogmöten.

Beslutsunderlag
Revisorernas Granskning av intern kontroll 2020.pdf
SLUTLIG_Rapport intern kontroll 2020 (002).pdf
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
KSAU 2021-05-19
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KSAU § 117 KLK.2021.142 007

Revisorernas kartläggning av kommunens
implementering av barnkonventionen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera
revisorernas kartläggning av kommunens implementering av
barnkonventionen till kommunchefen för yttrande senast
2021-05-19.

Bakgrund
Revisorerna har till kommunen översänt kartläggning av kommunens
implementering av barnkonventionen. Rapporten har översänts till
kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

I skrivelsen framgår att KPMG har av Örkelljunga kommuns revisorer
fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens arbete med
att implementera barnkonventionen i verksamheterna. Kartläggningen
ingår i revisionsplanen 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år
2020.

Vår sammanfattande bedömning och slutsats är att granskade nämnder
och styrelse inte fullt ut implementerat barnkonventionen i
verksamheten och säkerställt att barnets rättigheter tillvaratas i beslut
som rör barn och unga. Vidare saknas mål och styrdokument som
klargör hur barnets rättigheter ska tillgodoses inom respektive nämnd.
Insatser som genomförts avser framförallt utbildningsinsatser och olika
insatser/forum för att göra barn och unga delaktiga i beslut som rör
dem.

Vidare bedömer vi att nämnderna och styrelse behöver stärka sin
uppföljning av arbetet som rör tillämpningen av barnkonventionen i
syfte att säkerställa att intentionerna i lagstiftningen uppnås samt för att
vidareutveckla arbetet med barnkonventionen i sin helhet.
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Revisorerna önskar yttrande från kommunstyrelsen och granskade
nämnder med anledning av resultatet i granskningen med en
beskrivning kring vilka åtgärder styrelsen och nämnder avser att vidta
för att säkerställa att barnkonventionen implementeras i verksamheten .
Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast 2021-06-17.

Beslutsunderlag
Revisorernas Kartläggning av kommunens implementering av
barnkonventionen.pdf
SLUTLIG_Kartläggning av barnkonventionen (002).pdf
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Ksau 2021-05-19
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KSAU § 118 KLK.2021.12 0

Informationsärenden 2021

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga
informationsärendena till handlingarna.

Bakgrund
KFN 2021.35 redovisning av ny delegationsordning
Årsredovisning för Utbildningsnämnden
Årsredovisning för kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesprotokoll NÅRAB 2021-02-26 KLK.2021.86
Protokoll från direktionsmöte SMFO 2021-03-29 KLK.2021.78
____________
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KSAU § 119 KLK.2021.177 141

Möte med Örkelljunga Näringsliv 2021-05-12

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att genomföra en
gemensam träff med Örkelljunga Näringslivs styrelse i enlighet
med samverkansavtalet 2021-05-12 klockan 18.00 i lämplig lokal.
____________
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