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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 180 KLK.2018.6 042

Månadsuppföljning 2018

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen
per 2018-08-31 för kommunstyrelsens verksamhet samt
kommunen totalt.

Sammanfattning
Ekonomisk uppföljning finns för perioden till och med 2018-08-31.

Kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive fastighet har ett
resultat om +2,3 miljoner kronor per 2018-08-31. Prognosen för helåret
är +1,5 miljoner kronor.

För kommunen totalt sett redovisas ett resultat om -2,7 miljoner per
2018-08-31. Prognosen för helåret är -6,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-19 - KSAU § 271
Total sammanställning augusti.pdf
Månadsuppföljning augusti KS
Bilaga KS Månadsuppföljning augusti .pdf
___________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 181 KLK.2018.5 04

Information från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från
ekonomichefen till handlingarna.

Sammanfattning
Ekonomichef Stefan Christensson berättar att fokus för tillfället är på
budgetberedningen inför budget 2019.

___________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 182 KLK.2018.8 00

Information från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från
tillförordnade kommunchefen till handlingarna.

Sammanfattning
Tillförordnade kommunchefen Stefan Christensson lämnar information:

· Två tjänster inom kommunledningsförvaltningen är tänkt att
underställas kansli- och HR-chefen istället för kommunchefen.
Facklig samverkan hålls under oktober.

· Fråga ställs om webbsändningarna av kommunfullmäktiges
sammanträden. Det finns upplevelser om att sändningarna inte
går att se fullt ut. Frågan noteras av Stefan Christensson. Det
ska undersökas vad det är som gör att sändningarna inte alltid
går att följa fullt ut.

___________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 183 KLK.2018.434 041

Budget 2019 för Kommunstyrelsens
verksamhetsområde

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna budgetunderlaget för
kommunstyrelsens verksamhetsområde, inklusive
investeringsbudget och fastighetsbudget, till budgetberedningen
inför budget 2019.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram underlag inför budget
2019. Det har tagits fram budgetunderlag för kommunstyrelsens
verksamhetsområde, investeringsbudget och underlag för
kommunfastigheter. Därtill finns det kommunövergripande styrkortet
med kommunens mål till och med 2019.

Tillförordnade kommunchefen Stefan Christensson redovisar
huvuddragen i budgetunderlaget. Viktiga frågor inför 2019 är
hälsoförskolan, nytt äldreboende, optofiberutbyggnad, IT-
verksamheten och samverkan med andra kommuner om e-arkiv. En
viktig satsning inför framtiden är Pulsen, som är ett automatiserat
behörighetssystem där förändringar görs en gång på ett ställe istället för
i varje verksamhetssystem.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-19 - KSAU § 272
Kommunstyrelsen Budget 2019.pdf
Kommunstyrelsen budget 10 års investeringsplan 2018
Kommunfastigheter.pdf
Kommunstyrelsen Investeringsbudget 2019.pdf
Kommunövergripande styrkort
___________

Expedieras till:
Budgetberedningen inför budget 2019
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 184 KLK.2017.210 288

Återrapportering av besvarad motion, KD - Fräscha upp
våra måltidsmiljöer

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen noterar att återrapportering lämnats från
utbildningsnämnden enligt kommunstyrelsens uppdrag.

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till budgetberedningen
inför budget 2019.

Sammanfattning
I motion 2017-05-24 vill den kristdemokratiska fullmäktigegruppen,
genom Clas Engström (KD), att förutsättningarna för att höja
måltidsupplevelsen och öka trivseln i måltidslokalerna ska utredas.

Kommunfullmäktige beslutar 2018-04-23 § 43 att som svar på
motionen översända utbildningsnämndens beslut 2018-03-08 § 22.
Enligt utbildningsnämndens beslut ges kostenheten i uppdrag att utreda
möjligheterna att tillskapa omväxlande måltidsmiljöer samt hur
måltidsupplevelsen kan höjas, i samarbete med fastighetschefen och
utbildningschefen. Kommunfullmäktige beslutar därmed att bifalla
motionen.

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska ärendet återrapporteras av
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen 2018-08-15.

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2018-08-16 § 66. Följande
återrapportering har lämnats: "Utifrån Kommunfullmäktiges beslut
2018-03-08, § 22, har kostchefen utrett möjligheterna att tillskapa
omväxlande måltidsmiljöer.

Som beskrivet i yttrandet från Utbildningsnämnden är det inte möjligt
att ändra i möbleringen för att skapa restauranglika hörn och liknande.
Detta eftersom man behöver utnyttja platsen maximalt.

Vad man däremot kan genomföra är att "snygga till" matsalsmiljön,
genom exempelvis tavlor och liknande.
Under september månad i år kommer kostenheten att genomföra en
kundnöjdhetsundersökning på samtliga skolor. Enkäten har arbetats
fram av kostchefen och har förankrats i utbildningschefens
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

ledningsgrupp. Enkäten bifogas i denna återrapportering. Utifrån
svaren i enkäten kommer kostenheten att vidta de åtgärder som
behövs."

Kommunstyrelsen beslutar 2018-09-05 § 158 att återremittera ärendet
till utbildningsnämnden med uppdrag att presentera en
omvärldsbevakning av hur andra kommuner hanterar sina
måltidsmiljöer. Ärendet ska åter behandlas av kommunstyrelsen 2018-
10-03.

Utbildningsnämnden beslutar 2018-09-27 § 86 att översända
återrapportering från kostchefen till kommunstyrelsen. Av kostchefens
återrapportering framgår att uppfräschningar av måltidsmiljöer i
Örkelljunga kommun kan ske i olika faser, vara större eller mindre
samt kräva olika mycket resurser. Kostchefen beskriver att vissa
uppfräschningar kan genomföras på kort tid genom att köpa in tavlor
som liknar restaurangmiljöer samt skyltar och kommunikationsmedel
för att underlätta orientering i matsalarna. Även belysning och
salladsbarer kan användas för att göra måltidsmiljön mer tilltalande.

Förslag
Clas Engström (KD) yrkar att ärendet överlämnas till
budgetberedningen inför budget 2019. Motivet är att det behövs medel
i budgeten för att kommunen ska kunna arbeta vidare med åtgärder för
att fräscha upp måltidsmiljöer.

Carina Zachau (M) yrkar att kommunstyrelsen noterar att
utbildningsnämnden lämnat återrapportering enligt kommunstyrelsens
uppdrag. Carina Zachau (M) instämmer i yrkandet från Clas Engström
(M).

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det inte finns några motstridiga yrkanden.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att notera att
utbildningsnämnden lämnat återrapportering, samt att överlämna
ärendet till budgetberedningen inför budget 2019.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-05 - KS § 158
Motion, KD - Fräscha upp våra måltidsmiljöer
Tjänsteskrivelse - förslag till svar på motion från KD, Fräscha upp våra
måltidsmiljöer.pdf
Återrapportering av besvarad motion om måltidsmiljöer
Kundundersökning i matsalen HT 2018.pdf
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll 2018-09-27 - UN § 86
Svar på återremitterad motion från KD – Fräscha upp våra
måltidsmiljöer
___________

Expedieras till:
Budgetberedningen inför budget 2019
Utbildningsnämnden
Clas Engström (KD)

9(25)



Sammanträdesprotokoll 2018-10-03
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 185 KLK.2017.418 319

Motion, SD - Trygghet i Örkelljunga centrum

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen översänder samhällsbyggnadsnämndens
yttrande till kommunfullmäktige, och föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Sammanfattning
Michael Bengtsson (SD) och May Bengtsson (SD) lämnar 2017-12-07
följande motion:

"Trottoaren utanför Stigs Musik med start ifrån inkörseln till
parkeringen vid Stigs Musik och ner till övergångsstället vid Coop
upplevs av många som ett problem. Framförallt rörelsehindrade och
äldre personer med rullatorer finner obehag och vi föreslår därför att
platsen ses över utifrån vilka möjligheter som finns att höja säkerheten
och förslagsvis sätts det upp någon form av ett räcke mellan infarten
och övergångsstället.

På denna plats var det för en tid sedan en äldre kvinna som ramlade ut
på gatan. Det är högt från trottoar och ner till vägbanan och kommunen
bör sträva efter att åtgärda sådana risker som finns i vårt samhälle.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Att det sätts upp ett räcke mellan inkörseln vid Stigs Musik och
övergångsstället vid Coop.
Att se över om det finns fler ställen i kommunen som har uppenbara
säkerhetsproblem och om sådana finns snarast åtgärda dessa."

Kommunfullmäktige beslutar 2017-12-18 § 148 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-01-17 § 5 att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast i maj
2018.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2018-06-11 § 55 att godkänna och
återkoppla föredragna uppdrag.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-06-21 § 192 att
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för inhämtande av
nämndens svar på motionen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2018-08-27 att bifalla motionen,
samt att överlämna motionen till samhällsutvecklaren för att arbeta in
trygghetslösningar i den kommande centrumöversynen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-09-19 § 275 att föreslå
kommunstyrelsen att översända samhällsbyggnadsnämndens yttrande
till kommunfullmäktige och föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen. Bjarne Daa (S) och Thomas Bjertner (S) reserverar sig till
förmån för eget yrkande om att motionen ska besvaras.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-19 - KSAU § 275
Motion, SD - Trygghet i Örkelljunga centrum
SBN yttrande över motion om trygghet i centrum.pdf
Yttrande över motion trygghet i Örkelljunga centrum.pdf
Protokollsutdrag SBN § 75 - Yttrande Motion Trygghet i Centrum
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 186 KLK.2018.45 451

Motion, S - Motverka nedskräpning av Örkelljunga
kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara
motionen enligt följande.

Motionen är vällovlig, men att bygga upp processer för
kartläggning med mera av nedskräpningen är inte det viktigaste.
Det avgörande är istället att komma tillrätta med nedskräpningen.

Viktiga aspekter är tillgången till papperskorgar och omfattningen
av rensning av brunnar. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i
uppdrag att se över dagens tillgång till papperskorgar och
nuvarande omfattningen av rensning av brunnar, för att bedöma
om förbättringar behöver göras.

Örkelljunga kommun behöver ta efter goda exempel och
erfarenheter från andra kommuner och andra aktörer.

Samarbetet med arbetsmarknadsenheten om extratjänsterna är
viktigt. Extratjänsterna är en resurs som kan arbeta med att rensa
gator och parker från skräp.

Sammanfattning
Agneta Lindau Persson (S) och Thomas Bjertner (S) har lämnat in
följande motion om nedskräpning.

"Under senare tid har nerskräpningen i Örkelljunga kommun synligt
ökat och skräpet finns överallt främst i skog/mark, sjöar/vattendrag
men också i våra by-centrum.

Skräp skadar, skapar otrygghet. Redan nerskräpade miljöer leder till
klotter och skadegörelse och förfular vår kommun. Människor uppfattar
helt enkelt det som okej att slänga skräp på en plats som redan är
nedskräpad. Indirekta kostnader är att fastigheter förlorar i värde och
turismen påverkas negativt.

Socialdemokraterna i Örkelljunga kommun föreslår
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

kommunfullmäktige besluta
att: kartlägga skräpläget
att: upprätta en plan (strategiskt styrdokument) som ska ses som ett
levande dokument för minskad nedskräpningen och som beskriver mål
och åtgärder som kommunen bör arbeta med i förebyggande syfte
att: uppföljning sker årligen för att kontrollera att vidtagna åtgärder ger
förväntat resultat.
att: beslut om finansiering för långsiktiga och förebyggande åtgärder
sker
att: kommunen tar till sig erfarenheter från Håll Sverige Rent,
Naturvårdsverket, Statistiska centralbyrån och andra kommuner."

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-21 § 89 att
remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden och
kommunledningskontoret för yttrande senast i juni 2018.

Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg lämnar 2018-07-24 följande
tjänsteskrivelse: "Kommunledningsförvaltningen anser att motionens
syfte är vällovligt. Rutiner för att kontinuerligt hantera nedskräpningen
är viktiga och finns redan i gata/parks arbetsuppgifter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen uttrycker i sitt förslag till yttrande att
”nuvarande resurser inte uppenbart är tillräckliga till att förbättra
kvalitet utan snarare medger den skötselnivå som nu gäller.”
Kommunledningsförvaltningen anser att det är viktigt att lägga en
eventuell resursförstärkning på åtgärder som verkligen påverkar
nedskräpningen. Förvaltningen anser inte att det behöver göras någon
kartläggning eller tas fram något ytterligare styrdokument.
Förvaltningen anser att om en förbättring ska ske måste resurser
prioriteras till det rent operativa arbetet med att hålla kommunen fri
från skräp och klotter. Detta gäller även vid ett eventuellt tillskott av
resurser. En eventuell ambitionshöjning kan kombineras med ökade
insatser från kommunens arbetsmarknadsenhet. Det vill säga att
ytterligare stärka det goda samarbete som redan finns mellan
arbetsmarknadsenheten och gata/park.".

Från samhällsbyggnadsförvaltningen finns en tjänsteskrivelse, daterad
2018-05-24, där det beskrivs hur ansvaret ser ut idag och hur
förvaltningen ser på förslagen i motionen. Det föreslås att
samhällsbyggnadsförvaltningen ska ges i uppdrag att närmare utreda
hur de framställda förslagen i motionen kan omsättas samt vilka
kostnader som åtgärderna medför för det egna verksamhetsansvaret.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar motionen 2018-08-22 §
215. Arbetsutskottet lämnar ett förslag till att besvara motionen enligt
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

följande: "Motionen är vällovlig, men att bygga upp processer för
kartläggning med mera av nedskräpningen är inte det viktigaste. Det
avgörande är istället att komma tillrätta med nedskräpningen. Viktiga
aspekter är tillgången till papperskorgar och omfattningen av rensning
av brunnar. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att se över
dagens tillgång till papperskorgar och nuvarande omfattningen av
rensning av brunnar, för att bedöma om förbättringar behöver göras.
Örkelljunga kommun behöver ta efter goda exempel och erfarenheter
från andra kommuner och andra aktörer. Samarbetet med
arbetsmarknadsenheten om extratjänsterna är viktigt. Extratjänsterna är
en resurs som kan arbeta med att rensa gator och parker från skräp.".

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2018-08-27 § 76 att bifalla
motionen och uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda och
verkställa förslagen.

Förslag
Thomas Bjertner (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens
förslag från 2018-08-27, vilket innebär bifall till motionen och uppdrag
åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda och verkställa förslagen.

Clas Engström (KD) och Tommy Brorsson (SD) yrkar bifall till
arbetsutskottets beslutsförslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga yrkanden, som
ställs mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets beslutsförslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-22 - KSAU § 215
Motion, S - Motverka nedskräpning av Örkelljunga kommun
Yttrande motion, S - Motverka nedskräpning av Örkelljunga kommun
Tjänsteskrivelse Mikael Strömbäck - Motverka nedskräpning av
Örkelljunga kommun
Protokollsutdrag SBN § 76 - Motion motverka nedskräpning i
Örkelljunga kommun
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 187 KLK.2018.386 169

Civilt försvar och krisberedskap

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att inte teckna avtal med Klippans
kommun.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att ta
kontakt med Räddningstjänsten Skåne Nordväst för att undersöka
om det är möjligt att samverka med dem.

Sammanfattning
Kommunchefen lämnar 2018-08-21 en tjänsteskrivelse om civilt
försvar och krisberedskap. Kommunchefen skriver att alla kommuner
har ett viktigt uppdrag inom civilt försvar och krisberedskap. De
senaste åren har kommunernas uppdrag inom uppdraget stärkts i
samband med att dessa frågor allmänt har lyfts i samhället, och behovet
av en förstärkning av den samlade samhällsorgansationen inom försvar
och krisberedskap aktualiserats. Staten har tillskjutit ytterligare medel
till kommunerna. Diskussioner har förts på olika nivåer om denna
ekonomiska förstärkning fullt ut korrelerar med det utökade uppdraget.

För 2018 har Örkelljunga kommun tilldelats 457 518 kronor för arbete
med krisberedskap och 160 000 för arbete med civilt försvar.

De senaste åren har det förts samtal om hur Örkelljunga kommun på
bästa sätt kan stärka kommunens arbete inom civilt försvar och
krisberedskap. En möjlighet att köpa in en tjänst som samordnare för
krisberedskap har uppstått. Personen har gedigen kunskap och har god
kännedom om Örkelljunga kommun. Kostnaden består av lön,
arbetsgivaravgifter och vissa omkostnader. Summan uppgick 2016 till
393 000 kronor, men väntas behöva räknas upp till 2019 års nivåer.

Kommunchefen föreslår att kommunen tecknar avtal med Klippans
kommun angående inköp av samordnare för krisberedskap, civilt
försvar och säkerhet. Kommunchefen föreslår vidare att kommunen
förhör sig om möjligheten att inköpa stöd från Klippans kommun redan
innevarande år motsvarande anslag från Länsstyrelsen, för att fullgöra
det uppdrag som dessa medel är destinerade för.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2018-08-29 § 249
och 2018-09-12 § 259. Arbetsutskottet diskuterar vid dessa
sammanträden vad som är den bästa lösningen på lång sikt samt hur
kommunchefens förslag påverkar ekonomi och arbetsfördelning inom
kommunledningsförvaltningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar 2018-09-12 § 259 förslag till
kommunstyrelsen att inte teckna avtal med Klippans kommun.
Arbetsutskottet föreslår vidare att kommunstyrelsen uppdrar åt
kommunledningsförvaltningen att ta kontakt med Räddningstjänsten
Skåne Nordväst för att undersöka om det är möjligt att samverka med
dem.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-12 - KSAU § 259
Tjänsteskrivelse Charlotta Kabo Stenberg - Civilt försvar och
krisberedskap.docx
___________

Expedieras till:
Tillförordnade kommunchefen
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 188 KLK.2018.320 041

Flyttning av anslag, drift fastighetsenheten avseende
Kaptensgården

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att återföra 140 000 kronor för 2018
och därefter 210 000 kronor per år från kommunfastigheter till
kommunstyrelsens finansförvaltningen avseende driftkostnaderna
för Kaptensgården.

Sammanfattning
Örkelljunga kommun äger sedan 2015 Kaptensgården i Åsljunga. På
grund av att Kaptensgården då var utan hyresgäster, tog
kommunstyrelsen 2016-01-20 § 5 beslut om att bevilja
kommunfastigheter 210 000 kronor för driftskostnader av
Kaptensgården i Åsljunga.

Fastigheten är nu uthyrd och står därmed inte längre oanvänd. Därmed
finns behov av att återföra anslaget om 210 000 kronor per år från
kommunfastigheter till kommunstyrelsens finansförvaltning. För 2018
är det 140 000 kronor som behöver återföras.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-12 - KSAU § 261
___________

Expedieras till:
Ekonomikontoret

17(25)



Sammanträdesprotokoll 2018-10-03
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 189 KLK.2018.503 002

Behörighet att teckna kommunens firma

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens
ordförande Carina Zachau, ekonomichef Stefan Christensson,
personalchef Staffan Roos och redovisningschef Anna Lindström,
att två i förening teckna Örkelljunga kommuns firma.

Kommunstyrelsen upphäver därmed tidigare beslut, 2016-12-07 §
214, om tecknande av kommunens firma.

Sammanfattning
Mot bakgrund av att Charlotta Kabo Stenberg slutat som kommunchef,
behöver hennes behörighet att teckna kommunens firma tas bort.

För att upprätthålla en effektiv administration, föreslår tillförordnade
kommunchefen Stefan Christensson att redovisningschef Anna
Lindström blir ny firmatecknare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Stefan Christensson - Behörighet att teckna
kommunens firma.docx
___________

Expedieras till:
Berörda
Intranätet

18(25)



Sammanträdesprotokoll 2018-10-03
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 190 KLK.2018.502 002

Behörighet att hantera kommunens medel

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga ekonomiassistenterna
Erika Ebbesson, Clara Gustafsson, Marita Åkerberg och Petra
Bassmann från Serkon, samt ekonomichef Stefan Christensson,
personalchef Staffan Roos, redovisningschef Anna Lindström,
Kristina Leyden på IT-avdelningen och Gunnel Johansson på
kommunkansliet, att hantera kommunens medel.

Behörigheten omfattar att kunna kvittera eller överlåta till
kommunen eller någon av dess nämnd och styrelse ställd
check/utfärda check samt genomföra och attestera elektronisk
betalning. Behörighet omfattar att utfärda anvisningar på
kommunens plusgiro. Detta ska ske två i förening, baserat på
attesterat underlag enligt delegationsordningen.

Kommunstyrelsen upphäver därmed tidigare beslut, 2018-05-02 §
107, om behörighet att hantera kommunens medel.

Sammanfattning
Mot bakgrund av att Charlotta Kabo Stenberg slutat som kommunchef,
behöver hennes behörighet att hantera kommunens medel tas bort.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Stefan Christensson - Behörighet att hantera
kommunens medel.docx
___________

Expedieras till:
Berörda
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 191 KLK.2018.10 00

Informationsärenden 2018

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau (M) informerar från
möte med byggherrar 2018-09-27.

___________
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 192 KLK.2018.309 287

Skisser för ombyggnad till skollokaler och ny skolgård
Mården 18, Örkelljunga

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget om
ombyggnad av skollokaler och ny skolgård på Mården 18 i
Örkelljunga, samt inleda diskussioner med personalen om
detaljerade ritningar.

Tommy Brorsson (SD) och Niclas Bengtsson (SD) reserverar sig mot
beslutet.

Sverigedemokraternas skriftliga reservation:
"Sverigedemokraterna ser vissa problem med att bygga om ett före
detta äldreboende till skola och ser hellre att kommunen istället satsar
på en nybyggd skola. Redan nu i planeringsstadiet så framgår det att
kommunen kommer tvingas kompromissa med skolans funktioner, som
t.ex takhöjd, trapport, flera våningar och begränsad skolgård. Detta
hade man kunnat undvika genom att istället bygga nytt.

Sverigedemokraterna vill att våra tjänstemän ska få ta fram ett förslag
till ny skola, där man kan ta hänsyn till behoven för många år framöver.
Kommunens utbildningsnämnd bör också få hantera frågan, vilket de
inte tilläts när Sverigedemokraterna tidigare la sitt förslag till att utreda
en ny grundskola. Detta gör att vi nu tappat värdefull tid om man skulle
vilja påbörja en ny skola inom kort och vi kan bara beklaga att övriga
partier har orsakat tidsspillan.

Frågor om var, när och hur stor skola som behövs, är givetvis frågor
som professionen bäst svarar på. Därför bör de snarast få uppdraget att
börja se på alternativet att bygga nytt. När vårt yrkande inte vann gehör
väljer vi nu att reservera oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna 5/10-18
Tommy Brorsson"

Sammanfattning
Det finns ett förslag till ombyggnad av skollokaler och ny skolgård på
Mården 18 i Örkelljunga. Förslaget har tagits fram av Karin Petterssons
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Arkitektbyrå AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-06-21 § 204 att
remittera förslaget till utbildningsnämnden med dess förvaltningen för
synpunkter senast i augusti 2018.

Utbildningsnämnden beslutar 2018-09-06 § 71 att översända
synpunkter från personalen på Mårdenskolan som nämndens
synpunkter. Synpunkterna från personalen på Mårdenskolan är daterade
2018-08-29, och är uppdelade i synpunkter från lärarna,
fritidshemspersonalen och ledningen. Mot utbildningsnämndens beslut
reserverar sig Anneli Eskilandersson (SD) och Michael Bengtsson
(SD), till förmån för eget yrkande om att utreda en ny skola.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2018-09-19 § 268.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslaget
om ombyggnad av skollokaler och ny skolgård på Mården 18 i
Örkelljunga, samt inleda diskussioner med personalen om detaljerade
ritningar. Arbetsutskottet beslutar för egen del att uppdra åt
fastighetschefen att undersöka och bedöma hur lång tid det tar att
genomföra markutredning, ny detaljplan och nödvändig upphandling
för en ny skola. Tommy Brorsson (SD) reserverar sig mot
beslutsförslaget till kommunstyrelsen, men inte mot uppdraget till
fastighetschefen.

Fastighetschefen och tillförordnade kommunchefen lämnar 2018-09-24
en uppskattning av tidsåtgången enligt uppdraget från arbetsutskottet.
Följande bedömning lämnas.
Upphandling markkonsult: 2 månader
Utföra markundersökning: 6 månader
Detaljplaneförfarande: 12 månader
Projektering inför upphandling av entreprenör: 6 månader
Upphandling av entreprenör: 2 månader
Erforderliga beslut: 1 månad
Detaljprojektering: 2 månader
Bygglovsförfarande: 1 månad
Uppförande av byggnad: 18 månader

Förslag
Tommy Brorsson (SD) yrkar att arbetsutskottets beslutsförslag från
2018-09-19 avslås, och att det istället beslutas att en ny skola ska
byggas.

Tomas Nilsson (C), Clas Engström (KD), Thomas Bjertner (S) och
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Theresa Lindahl (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga yrkande.
Ordförande ställer yrkandena mot varandra, och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs.

Ja-röst för beslut enligt arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för beslut enligt Tommy Brorssons yrkande.

I omröstningen avges nio ja-röster och två nej-röster.

Det antecknas att Clas Engström (KD), Christer Olsson (S), Thomas
Bjertner (S), Tomas Nilsson (C), Leif Sigbo (MO), Pär Nilsson (L),
Madeléne Ekelund (MP), Theresa Lindahl (M) och Carina Zachau (M)
röstar ja, samt att Tommy Brorsson (SD) och Niclas Bengtsson (SD)
röstar nej.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-19 - KSAU § 268
Förslag ombyggnad till skollokaler och ny skolgård Mården 18
Protokoll 2018-09-06 - UN § 71
Utbildningsförvaltningen - Synpunkter på skisserna
Ander Emgård - Uppskattning av tidsåtgång för att på del av
fastigheten Västra Ringarp 8:473 (Bruket) skapa förutsättning för
skolverksamhet
___________

Expedieras till:
Tillförordnade kommunchefen
Fastighetschefen
Utbildningsnämnden

23(25)



Sammanträdesprotokoll 2018-10-03
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 193 KLK.2018.408 007

Revisorerna - Slutgiltig revisionsrapport - fysisk
planering och markreserv

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapporten som
information till kommunfullmäktige.

Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en
förstudie i syfte att översiktligt granska kommunens arbete med den
fysiska planeringen och markreserven. Den sammanfattade
bedömningen är att kommunstyrelsen överlag har tillräcklig styrning
och uppföljning beträffande kommunens fysiska planering och
markreserv. Revisorernas bedömning är att det i nuläget inte finns
behov av en fördjupad granskning. Revisorerna bedömer att frågan
löpande bör bevakas och följas upp i samband med revisionens årliga
dialog med kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-19 - KSAU § 276
Revisorerna - Missiv - Fysisk planering och markreserv.docx.pdf
KPMG - Granskning av fysisk planering och markreserv
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 194 KLK.2018.436 141

Föreningen Örkelljunga Näringsliv - Ansökan om bidrag
till arrangemang "Örkelljunga Träffas 2019"

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 75 000 kronor i bidrag till
föreningen Örkelljunga Näringsliv för arrangemanget Örkelljunga
Träffas hösten 2019. Föreningen ska lämna en återrapportering till
kommunstyrelsens arbetsutskott efter arrangemangets
genomförande.

Sammanfattning
Föreningen Örkelljunga Näringsliv planerar att under hösten 2019
upprepa och uteckla arrangemanget Örkelljunga Träffas från 2017.
2017 genomfördes arrangemanget med Leaderresurser i projektet
Affärsresan. Ett nytt arrangemang 2019 kan inte finansieras på det
sättet. Föreningens förfrågan till kommunstyrelsen är om Örkelljunga
kommun kan gå in med två tjänstemän (anläggningsansvarig på Forum
samt administratör på kultur- och fritidsförvaltningen), och lämna ett
bidrag om 75 000 kronor. I kalkylen ingår att företagen betalar för sin
respektive yta, samt att bidrag söks från Sparbanksstiftelsen Gripen och
Sparbanken Boken.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2018-09-19 § 277.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja 75 000 kronor i
bidrag till föreningen Örkelljunga Näringsliv för arrangemanget
Örkelljunga Träffas hösten 2019. Föreningen ska lämna en
återrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott efter
arrangemangets genomförande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-19 - KSAU § 277
Ansökan om bidrag
___________

Expedieras till:
Föreningen Örkelljunga Näringsliv
Ekonomikontoret
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