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KSAU § 279 KLK.2018.9 00

Eventuellt övriga ärenden

Arbetsutskottets beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med
nedanstående tillägg.

Beskrivning
Ärendet "Förvärv av Fagerhult 1:186" tillförs dagordningen.

Ärendet "Fråga om eventuell ändrad titel för samhällsutvecklaren"
tillförs dagordningen.

____________
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KSAU § 280 KLK.2018.299 005

Kommunens framtida IT-verksamhet

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Örkelljunga
kommun ska ansluta sig till IT 4K från och med 2020-01-01.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt
tillförordnade kommunchefen att se över kommunens nuvarande
IT-organisation inklusive arbetsuppgifterna i IT-organisationen.

Sammanfattning
Örkelljunga kommun har tidigare övervägt om kommunen ska ingå i en
gemensam drift- och supportorganisation för IT-verksamheten
tillsammans med Bjuvs, Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner.

Kommunstyrelsen beslutar 2017-01-11 § 4 att för närvarande avstå från
att ingå i denna samverkan. Istället gavs kommunledningskontoret i
uppdrag att genomföra en nulägesanalys av kommunens IT-
verksamhet, samt att ta fram underlag och förbereda en eventuell
upphandling efter beslut i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar 2017-09-06 § 155 att rekrytera en IT-strateg
och att anpassa kommunens IT-organisation inför framtida verksamhet
och i enlighet med anslagen i budgeten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2018-06-21 § 183.
Som underlag finns en tjänsteskrivelse från kommunchefen och IT-
strategen, med förslag att ställa en förfrågan till IT 4K (Bjuvs,
Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner) om möjligheten för
Örkelljunga kommun att ansluta sig samt vad detta skulle innebära för
Örkelljunga kommun såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-06-21 § 183 att
återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att undersöka tre
alternativa möjligheter för framtidens IT-verksamhet: drift i egen regi,
anslutning till IT 4K, eller outsourcing. Det ska framgå vad alternativen
innebär ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Ärendet ska åter
behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-10.

I tjänsteskrivelse 2018-09-25 från kommunchefen och IT-strategen
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föreslås att IT-organisationen ska förberedas för en anslutning till IT
4K. Vidare föreslås att kommunen tillsammans med IT 4K ska utreda
vad en anslutning innebär för Örkelljunga kommun ekonomiskt och
verksamhetsmässigt. Det föreslås att under verksamhetsåret 2020 inleda
ett samarbete för en gemensam verksamhetsutveckling gällande IT, IT-
drift och IT-infrastruktur.

Arbetsutskottets behandling
IT-strategen presenterar huvuddragen i tjänsteskrivelsen 2018-09-25.

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar de olika alternativen som
finns avseende IT-verksamheten och utfallet av den undersökning som
gjorts. Arbetsutskottets bedömning är att den bästa lösningen är att
Örkelljunga kommun ansluter sig till IT 4K. En anslutning kan ske
tidigast 2020-01-01. Arbetsutskottet anser vidare att det behövs en
översyn av nuvarande IT-organisation och dess arbetsuppgifter.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-21 - KSAU § 183
Protokoll 2017-01-11 KS § 4.pdf
Protokoll KS § 155 2017-09-06.pdf
Tjänsteskrivelse Martin Wetterhorn - Kommunens framtida IT-
verksamhet
Örkelljunga kommun outsourcing förslag.pdf
IT-utredning 4K.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-11-07
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KSAU § 281 KLK.2018.5 04

Information från ekonomichefen

Arbetsutskottets beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen från
ekonomichefen till handlingarna.

Sammanfattning
Ekonomichef Stefan Christensson lämnar information enligt följande.

· Budgetberedningen inför budget 2019 hålls 2018-10-15--16.

· Förhandsinformation om kommande månadsuppföljning med
prognos för helåret 2018. Uppföljningen kommer att tas upp till
behandling vid arbetsutskottets sammanträde 2018-10-24.

· Information om hantering och fördelning av
utredningstimmarna som finns i avtalet med Serkon.

· Information om frågor som berör personal och trainees.

____________
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KSAU § 282 KLK.2018.8 00

Information från kommunchefen

Arbetsutskottets beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen från
tillförordnade kommunchefen till handlingarna.

Sammanfattning
Tillförordnade kommunchefen Stefan Christensson lämnar information
enligt följande.

· Samtal i ledningsgruppen om organisationsfrågor, inklusive
ekonomiska aspekter.

____________
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KSAU § 283 SN.2018.134

Ekonomisk rapport

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana socialnämnden att
fortsätta arbeta för att uppnå resultatmålet om minus åtta
miljoner kronor i enlighet med den upprättade åtgärdsplanen som
antogs av socialnämnden 2018-08-14 § 168.

Sammanfattning
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2018-09-18 § 243 att meddela
kommunstyrelsen att arbetsutskottets bedömning är att det är osannolikt
att resultatmålet för 2018 om minus åtta miljoner kronor kommer att
uppnås.

Socialnämnden beslutar 2018-09-28 § 207 att meddela
kommunstyrelsen att nämndens bedömning är att det är osannolikt att
resultatmålet för 2018 om minus åtta miljoner kronor (enligt nämndens
beslut 2018-08-14 § 168) kommer att uppnås, och att det med dagens
sifferunderlag är mer troligt att underskottet blir minus 12-14 miljoner
kronor.

Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsen arbetsutskott diskuterar ärendet, och beslutar att
uppmana socialnämnden att fortsätta arbeta för att uppnå resultatmålet
om minus åtta miljoner kronor i enlighet med den upprättade
åtgärdsplanen som antogs av socialnämnden 2018-08-14 § 168.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2018-09-18
Protokoll 2018-09-28 - SN § 207
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-11-07
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KSAU § 284 KLK.2018.250 379

Utred förutsättningarna för att investera i en egen
solcellspark

Arbetsutskottets beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera
ärendet till fastighetschefen för att undersöka och bedöma risken
för sabotage.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, med frågeställningen om bolaget
har möjlighet och intresse av att driva en solcellspark.

Ärendet ska åter behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott vid
sammanträdet 2018-11-21.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar 2017-05-22 § 52 att bifalla motion från
Gunnar Edvardsson (KD) om att utreda förutsättningarna för att
investera i en egen solcellspark i Örkelljunga kommun.
Kommunledningskontoret gavs i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att investera i en egen solcellspark i kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-05-30 § 162 att uppdra
åt kommunledningsförvaltningen att genomföra en utredning för
placering av en solcellspark i Örkelljunga kommun. Av utredningen ska
framgå konkreta förslag hur en solcellspark kan etableras i enlighet
med de erfarenheter som finns från Landskrona kommun och andra
kommuner.

Fastighetschefen och kommunchefen överlämnar 2018-09-03 en
utredning av förutsättningarna för att investera i en egen solcellspark.
Utredningen fokuserar på två möjligheter, där ett alternativ är ett
grundutförande och det andra alternativet är en utbyggnadsdel.
Utredningen redovisar även förutsättningarna för statligt stöd för
investering i solcellsanläggningar.

Alternativ 1
Placeras i slänt mot Industrigatan. Då detta är den första etableringen
tillkommer kostnader för schakt och nerläggning av matarkabel till
EON:s ställverk, elabonnemang samt en teknikbod. Prisuppgifterna
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nedan är en tidig uppskattning och kan komma att behöva justeras.

Solcellsanläggning: 2 800 000 kronor
Markarbete: 200 000 kronor
Nerläggning matarkabel och elabonnemang: 450 000 kronor
Teknikbod: 800 000 kronor

Altenativ 2
Detta är en påbyggnad utifrån alternativ 1, som drar nytta av redan
installerade funktioner och anlagd matarkabel. Prisuppgifterna nedan är
en tidig uppskattning och kan komma att behöva justeras.

Solcellsanläggning: 2 600 000 kronor
Markarbete: 200 000 kronor
Utökat elabonnemang: 200 000 kronor
Teknikbod: 0 kronor

Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar det presenterade underlaget.
I diskussionen lyfts en fråga om risk för sabotage mot en solcellspark,
samt en fråga om driften av en solcellspark kan skötas av Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB. Ärendet återremitteras till fastighetschefen
avseende frågan om sabotagerisk. Ärendet remitteras till Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB avseende frågan om drift av en solcellspark.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-30 - KSAU § 162
Tjänsteskrivelse solcellspark a.docx
Utredning ang solcellspark.docx
Utredning solcellspark.pdf
Solcell kartskiss.pdf
____________

Expedieras till:
Fastighetschefen
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-21
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KSAU § 285 KLK.2018.513 041

Omfördelning av investeringsmedel avseende
fönsterbyte Kungsskolans aula/bibliotek

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 150 000 kronor från
projekt 1946 (renovering klorgas) och 1947 (byte uv-rening) till
projekt 1938 (byte av fönster i Kungsskolans aula/bibliotek).

Sammanfattning
I investeringsbudgeten för 2018 finns 300 000 kronor avsatt för
fönsterbyten i kommunens fastigheter. Det finns ett stort behov av att
byta fönster i Kungsskolans aula/bibliotek. Offerter har tagits in och
dessa visar på en kostnad om 400 000 kronor. För att hantera de
överskjutande kostnaderna föreslås att medel från projekt 1946
(renovering klorgas) och 1947 (byte uv-rening) används till projekt
1938 (byte av fönster i Kungsskolans aula/bibliotek). Projekten 1946
och 1947 är slutförda, och det är förbrukat 234 117 kronor av
budgeterade 400 000 kronor. Fastighetschefen föreslår att 150 000
kronor omfördelas till att användas för byte av fönster i Kungsskolans
aula/bibliotek.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Anders Emgård - Omfördelning investeringsmedel
fönsterbyte Kungsskolan.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-11-07
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KSAU § 286 KLK.2018.186 256

Tomträttsavtal i Örkelljunga kommun samt förfrågan från
Reskon Byggentreprenad AB om tomträttsavtal

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunlednings-
kontoret att arbeta vidare med Reskon Byggentreprenad AB:s
förfrågan avseende fastigheten Västra Spång 4:189.
Kommunledningskontoret ska undersöka om det går att ordna ett
tomträttsavtal, eller om det går att sälja området till Reskon
Byggentreprenad AB.

Kommunstyrelsen beslutar att anta följande regler för
tomträttsupplåtelser.

· Tomträttsupplåtelse införs i Örkelljunga kommun gällande
fastigheter som ligger inom detaljplan.

· För avtal om tomträttsupplåtelser ska "Mall -
Tomträttsavtal" användas.

· Beräkning av den årliga avgälden ska grundas från
tomtpriset som fastställts för olika områden i kommunen,
uppräknat med förväntad värdeökning samt de
administrativa kostnader avtalshanteringen medför.
Avgälden fastställs som medeltal som beräknad för hela
upplåtelsetiden. Beloppet ska gälla som den årliga avgiften
för hela upplåtelsetiden.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt kommunlednings-
kontoret att generellt arbeta vidare med tomträttsavtal.

Sammanfattning
Reskon Byggentreprenad AB lämnar 2018-04-05 en skrivelse till
Örkelljunga kommun. Skrivelsen handlar om radhusbyggnation på
fastigheten Västra Spång 4:189. Företaget vill, istället för att köpa
tomten, få tomträtt mot en tomträttsavgäld i form av årlig avgift som
återspeglar köpeskillingen över tid. De föreslår 30 år med möjlighet att
friköpa tomträtten. Villkoren för tomträtten enligt 13 kap jordabalken.

Mark- och exploateringsingenjören lämnar 2018-05-18 en
tjänsteskrivelse med förslaget att kommunstyrelsen beslutar enligt
följande:
1. Mall - Tomträttsavtal ska användas för upplåtelse av tomträtter inom
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detaljplanlagt område
2. Reskon Byggentrepenad AB erbjuds tomträtt i 60 år med en årlig
avgäld om 75 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2018-05-30 § 165.
Arbetsutskottet skjuter fram behandlingen av ärendet.

Mark- och exploateringsingenjören lämnar 2018-09-25 en reviderad
tjänsteskrivelse. I tjänsteskrivelsen hänvisas till ett beslut av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-25 § 133 om att utforma ett
förslag till ett generellt tomträttsavtal med principer för hur avgäld kan
bestämmas med hänsyn till fastighetsvärdet över tid. Vidare beskriver
mark- och exploateringsingenjören att samtalen med Reskon
Byggentreprenad AB lett fram till en fråga om fastighetsförvärv, men
att dialog fortsatt förs om detta. Mot bakgrund av att den ursprungliga
frågan inte blivit slutligt beslutad, föreslås kommunstyrelsen att besluta
följande:
1. Tomträttsupplåtelse införs i Örkelljunga kommun gällande
fastigheter som ligger inom detaljplan.
2. För avtal om tomträttsupplåtelser ska "Mall - Tomträttsavtal"
användas.
3. Beräkning av årliga avgälden ska grundas från tomtpriset som
fastställts för olika områden i kommunen, uppräknat med förväntad
värdeökning samt de administrativa kostnader avtalshanteringen
medför. Avgälden fastställs som medeltal som beräknad för hela
upplåtelsetiden. Beloppet ska gälla som den årliga avgiften för hela
upplåtelsetiden.

Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar ärendet, som består av en
förfrågan från Reskon Byggentreprenad AB samt en fråga om generella
regler för tomträttsupplåtelse. Arbetsutskottet anser att förfrågan från
Reskon Byggentreprenad AB behöver hanteras vidare. Beträffande
generella regler för tomträttsavtal lämnas förslag till kommunstyrelsen
om att besluta i enlighet med mark- och exploateringsingenjörens
förslag. Arbetsutskottet lämnar också ett allmänt uppdrag att arbeta
vidare med tomträttsavtal.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-30 - KSAU § 165
Utredning-Prissättning av Västra Spång 4_189.pdf
Beräkning avgäld Västra Spång 4_189.pdf
Tjänsteskrivelse Mikael Strömbäck 2018-09-25 - Reviderad.pdf
180926 Mall-Tomträttsavtal.pdf
180926 Exempel-Beräkning avgäld.pdf
____________

13(34)



Sammanträdesprotokoll 2018-10-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-11-07
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KSAU § 287 KLK.2015.430 107

Medgivande till Örkelljungabostäder AB om upphandling
för bostäder i Eket och Skånes Fagerhult

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till att
Örkelljungabostäder förvärvar dels markområdet Eket 1:214
enligt ursprunglig förfrågan, dels markområdet om cirka 3 500
kvadratmeter som tas upp i bolagets tilläggsförfrågan 2018-09-28.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att
upprätta ett förslag till köpekontrakt för hela området. Därefter
återkommer ärendet för definitivt beslut om överlåtelse av
markområdet.

Sammanfattning
Örkelljungabostäder AB:s arbetar för att hitta en lösning för
nybyggnation i Eket och i Skånes Fagerhult. Örkelljungabostäder har
för avsikt att bygga sex lägenheter vardera i de båda orterna. Bolaget
önskar att få gå vidare med att göra en upphandling för nybyggnation i
Eket och i Skånes Fagerhult. De vill även ingå tomträttsavtal för del av
Eket 1:214 alternativt förvärva området. Genomförandet kräver att
kommunfullmäktige fattar beslut om investeringen samt att inga andra
hinder finns för byggnationen.

Kommunstyrelsen beslutar 2018-06-18 § 135 att lägga
Örkelljungabostäder AB:s beslut om förnyad upphandling för
nybyggnation i Eket till handlingarna, samt att avvakta
underhandsinformation från Örkelljungabostäder AB om pågående
arbete med upphandling. Ärenden behandlas av kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-08-29 och 2018-09-19, men ställningstagande i
ärendet skjuts fram.

Örkelljungabostäder AB lämnar 2018-09-28 en skrivelse där de utökar
sin tidigare förfrågan. De frågar nu också om tilläggsoption för den
kvarvarande delen av det aktuella markområdet (cirka 3 500
kvadratmeter), enligt bifogad kartskiss.

Arbetsutskottets behandling
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Kommunstyrelsens arbetsutskott är positiv till att marken säljs.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-19 - KSAU § 273
Protokoll Örkelljungabostäder 2018-06-13 § 7
Svar från Örkelljungabostäder AB 2018-08-27
Örkelljungabostäder AB - Utökad förfrågan mark Eket 20180928.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-11-07
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KSAU § 288 KLK.2016.293 043

Uppföljning av besvarande av motion, S - Inför riktlinjer
för sponsring, reklamfinansiering och
försäljningsverksamhet i kommunen

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjerna för sponsring,
reklamfinansiering och försäljningsverksamhet i Örkelljunga
kommun.

Kommunstyrelsen noterar att Örkelljunga kommun vid
beslutstillfället inte bedriver någon renodlad försäljnings-
verksamhet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar 2017-12-27 § 14 att bifalla Agneta
Lindau Perssons (S) motion om riktlinjer för sponsring,
reklamfinansiering och försäljningsverksamhet i kommunen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunledningskontoret att arbeta
fram riktlinjer för sponsring, reklamfinansiering och
försäljningsverksamhet där kommunen är delaktig.

Näringslivs- och turistchefen samt kommunchefen överlämnar 2018-
09-03 ett förslag till riktlinjer för sponsring, reklamfinansiering och
försäljningsverksamhet. Förslaget till kommunstyrelsen är att anta
riktlinjerna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-02-27 - KF §14
Motion, S - Inför riktlinjer för sponsring, reklamfinansiering och
försäljningsverksamhet i kommunen
Tjänsteskrivelse Krister Persson - Tjänsteskrivelse Riktlinjer för
sponsring reklam och försäljning .docx
Riktlinjer för sponsring reklam och försäljning.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-11-07
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KSAU § 289 KFN.2018.103

Nytt regelverk gällande verksamhetsbidrag för
studieförbund Familjen Helsingborg

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att inte
anta Familjen Helsingborgs förslag till gemensamt regelverk för
verksamhetsstöd till studieförbund.

Sammanfattning
Från kulturchefsnätverket inom Familjen Helsingborg finns ett förslag
till gemensamt regelverk för verksamhetsstöd till studieförbund.
Regelverket syftar till att skapa ett samordnat och likformigt system för
bidrag till studieförbund inom alla deltagande kommuner. Regelverket
syftar till att skapa incitament för studieförbunden att förlägga
verksamheter i respektive kommun, att stor prioritet läggs på aktiviteter
genomförda under det senaste året och att ansökningsprocessen
underlättas för studieförbunden.

Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet 2018-09-20 § 136.
Nämnden beslutar att inte föreslå kommunfullmäktige att anta Familjen
Helsingborgs förslag till gemensamt regelverk för verksamhetsstöd till
studieförbund.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-20 - KFN §136
Förslag nytt regelverk gällande verksamhetsbidrag för studieförbund
Familjen Helsingborg.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-11-07
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KSAU § 290 KLK.2018.506 170

Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst - Remiss
Handlingsprogram/verksamhetsplan 2019 för
Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att för Örkelljunga kommuns del
godkänna handlingsprogrammet för 2019, utan några
invändningar.

Sammanfattning
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska varje kommun/förbund anta ett
handlingsprogram om omfattar både förebyggande verksamhet och
räddningstjänst. Inför varje nytt verksamhetsår tar Räddningstjänsten
Skåne Nordväst fram ett förslag till handlingsprogram för kommunerna
Bjuv, Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. Samråd genomförs.
Därefter tar förbundsdirektionen ställning till handlingsprogrammet.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har tagit fram handlingsprogram
inför 2019, samt två tillhörande dokument som beskriver verksamheten
i detalj. Dessa handlingar är översända på remiss till bland annat
Örkelljunga kommun. Räddningstjänsten Skåne Nordväst önskar få in
eventuella synpunkter senast 2018-10-28.

Beslutsunderlag
Missiv - Remiss verksamhetsplan och handlingsprogram 2019
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.docx
Handlingsprogram och verksamhetsplan 2019 Extern remiss.pdf
Detaljbeskrivning av RSNV operativ verksamhet 2019 Extern
remiss.pdf
Detaljbeskrivning av RSNV förebyggande verksamhet 2019 Extern
remiss.pdf
Risk- och sårbarhetsanalys 2019 Extern remiss.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-11-07
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KSAU § 291 KLK.2016.420 007

Integrationsplan med anledning av Kommunrevisionens
rapport om kommunens flyktingmottagning och
integrationsarbete

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
integrationsplanen (version 2018-09-27).

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2017-09-13 § 223 att ge
kommunchefen i uppdrag att presentera ett förslag till handlingsplan
för integrationsarbetet.

Kommunchefen och folkhälsoutvecklaren överlämnar 2018-08-16 ett
förslag till integrationsplan. Planen syftar till att formulera ett
övergripande och resultatinriktat underlag för kommunens
integrationsarbete med fokus på att skapa fungerande och bidragande
samhällsmedborgare. I planen redovisas kommunens uppdrag gällande
integration, gällande lagar och riktlinjer samt ansvarsfördelningen
mellan kommunens nämnder och förvaltningar.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2018-09-05 § 176. Vid
sammanträdet yrkar Tommy Brorsson (SD) att ärendet ska
återremitteras. Syftet med återremissen är att behandla Tommy
Brorssons (SD) synpunkter på dokumentet. Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för att behandla synpunkterna som framgår av
yrkandet från Tommy Brorsson (SD).

I tjänsteskrivelse 2018-09-24 från tillförordnade kommunchefen
redovisas hur kommunledningsförvaltningen bedömt och hanterat
synpunkterna. Vissa av synpunkterna har lett till ändringar, men inte
alla. Ett reviderat förslag till handlingsplan finns, daterad 2018-09-27.
Förslaget till beslut är att godkänna den reviderade handlingsplanen för
integration.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-05 - KS § 176
Tjänsteskrivelse Stefan Christiansson - Handlingsplan för integration -
svar på återremittering 2018-09-24.docx
Handlingsplan för integration - Örkelljunga kommun version 20
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augusti .pdf
180927 reviderad - Handlingsplan för integration - 2018.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-11-07
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KSAU § 292 SN.2018.287

Överenskommelse mellan Region Skåne och
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
överenskommelsen mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne
län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,
från och med 2019-01-01.

Sammanfattning
2018-01-01 träder lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård i kraft. I den nya lagen finns möjligheter för
parterna att göra överenskommelser om när kommunernas
betalningsansvar ska träda in eller om beloppet som ska betalas när tre
dagar överskridits. Om ingen överenskommelse görs, gäller
lagstiftningens regler.

En överenskommelse träffas mellan Region Skåne och kommunerna i
Skåne för perioden 2018-01-01 – 2019-03-31. Under perioden mellan
2018-04-01 - 2019-03-31 tillämpas en blandmodell med
betalningsansvar efter 2,8 kalenderdagar, men där kommunerna får
tillgodoräkna sig de dagar som patienter kunnat gå hem innan
betalningsansvaret inträder. Patienter i sluten psykiatrisk hälso- och
sjukvård har under 2018 omfattats av ett särskilt regelverk som
fungerat som övergångsbestämmelse.

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har under 2018 tagit fram
ett förslag till ny överenskommelse från och med 2019-01-01. Förslaget
omfattar både patienter i den slutna psykiatriska hälso- och sjukvården
och den slutna somatiska hälso- och sjukvården. Beräkningsmodellen
för 2019 baseras på en genomsnittsberäkning där betalningsansvaret
inträder när det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter
utskrivningsklar överskrider 2,8 kalenderdagar per kommun under en
kalendermånad och i beräkningsunderlaget görs ingen åtskillnad på om
patienten vårdats i psykiatrisk eller somatisk sluten hälso- och sjukvård.
Dagar i en av vårdformerna överstigande 2,8 kalenderdagar kan då
kvittas mot dagar i den andra vårdformen då patienten skrivits ut innan
2,8 kalenderdagar uppnåtts efter utskrivningsklar.
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Överenskommelsen kommer att gälla tillsvidare från och med 2019-01-
01, men det förutsätter att samtliga parter ingått överenskommelsen
senast 2018-12-21. Uppsägning görs senast 30 september året innan
överenskommelsen ska upphöra. Om någon part säger upp
överenskommelsen upphör den att gälla för alla parter.

Beslutsunderlag
Meddelande från Kommunförbundet Skåne om ny överenskommelse
mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Missiv - Överenskommelse mellan Region Skåne och Skånes
kommuner gällande samverkan av utskrivningsklara patienter 2018-09-
26.pdf
Sammanträdesprotokoll gällande överenskommelse mellan Region
Skåne och Skånes kommuner om samverkan vid utskrivning från
somatisk och psykiatrisk sluten hälso- och sjukvård.pdf
Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län
om samverkan vid utskrivning från sluten vård, 2018-09-19.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-11-07
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KSAU § 293 KLK.2018.321 862

Motion SPI - Hur ser framtiden ut för Örkelljunga
fritidsgård

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen
med följande motivering.

Arbetet med att planera för framtida fritidsgårdverksamhet har
pågått en längre tid. Det är känt att Centrumhuset kräver
betydande investeringar. Mot denna bakgrund pågår diskussioner
om en ny fritidsgård.

Sammanfattning
Kristina Söderlund (SPI) lämnar 2018-07-02 in följande motion.

"Hur ser framtiden ut för Örkelljungas fritidsgård?

Eftersom vi vet att inom en snar framtid så kommer Centrumhuset att
rivas och vi är oroliga för vart ungdomarna från åk 4-6 samt
ungdomarna från åk 7 till åk 2 i gymnasiet kommer att ta vägen. Då vi i
SPI Välfärden värnar om ungdomarnas fritid efter skolan och
aktiviteter som följer med detta. Ungdomarna bör ha en fast plats där
de kan samlas för den sociala samvaron tillsammans med vuxna där de
kan känna en trivsel och trygghet som de behöver. Det är också viktigt
att de får vara med och påverka så att deras olika intressen kan vävas in
i verksamheten.

SPI Välfärden föreslår därför att
Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt Utbildningsförvaltningen att utreda
å det snaraste vilka lämpliga lokaler som finns i kommunen där en ny
fritidsgård skulle kunna ha sin hemvist."

Kommunfullmäktige beslutar 2018-09-24 § 92 att överlämna motionen
från 2018-07-02 till kommunstyrelsen för beredning.

Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar motionen och frågan om
framtida fritidsgård. Arbetsutskottet föreslår att motionen avslås med
en motivering där det lyfts fram att det redan förs diskussioner om en
ny fritidsgård.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-24 - KF §92
Motion SPI - Hur ser framtiden ut för Örkelljunga fritidsgård.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-11-07
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KSAU § 294 KLK.2018.392 313

Motion, SD - Smarta papperskorgar

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden, med uppdraget att bedöma
kostnaderna respektive effektiviseringsvinstena med smarta
papperskorgar. Yttrandet ska lämnas senast i februari 2019.

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutar 2018-09-24 § 93 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.

Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden, med uppdraget att bedöma kostnaderna
respektive effektiviseringsvinstena med smarta papperskorgar.
Yttrandet ska lämnas senast i februari 2019.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-24 - KF §93
Motion, SD - Smarta papperskorgar
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-11-07
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KSAU § 295 KLK.2018.410 039

Motion, SPI - Anställning och utbildning av kommunala
poliser

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen
med hänvisning till att polisverksamheten ligger utanför det
kommunala ansvarsområdet.

Sammanfattning
Kristina Söderlund (SPI) och Åke Sjörin (SPI) lämnar 2018-09-07 in
följande motion.

"Det är ju ett faktum att vi har stor polisbrist i landet. Man har utökat
antalet platser på polisutbildningen men tyvärr inte fått tillräckligt med
sökande och utbildning tar tid så polisbristen kommer att vara under
många år framöver. Vi anser, att Örkelljunga kommun skall anställa
och utbilda kommunala poliser. Detta har prövats i andra kommuner
och tydligen slagit väl ut.

Det busliv och annan brottslighet som nu förekommer i allt högre grad
i kommunen måste beivras. Det förekommer många fall av misshandel
och hot och många drar sig för att vistas i centrum under kvällstid.
Enligt en artikel i en tidning är Örkelljunga en av de värst utsatta
kommunerna i Skåne. När det behövs polisinsats i kommunen finns det
inte resurser att närvara och polisstationen har alltför liten
öppethållningstid. Hur befogenheterna skall vara hos denna typ av
poliser får utredas.

Yrkande:
SPI Välfärden Örkelljunga yrkar härmed att kommunfullmäktige
föreslår kommunstyrelsen att snarast undersöka möjligheten att inrätta
en kommunal polisstyrka."

Kommunfullmäktige beslutar 2018-09-24 § 95 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.

Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar motionen. Arbetsutskottet
föreslår kommunstyrelsen att föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen med hänvisning till att polisverksamheten ligger utanför den
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kommunala ansvarsområdet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-24 - KF §95
Motion, SPI - Anställning och utbildning av kommunala poliser
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-11-07
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KSAU § 296 KLK.2018.398 003

Motion, S - Gör en översikt av de lokala föreskrifterna i
Örkelljunga kommun

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen genom att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att se över de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel samt
den lokala ordningsstadgan. Översynen ska utföras så att ärendet
kan behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott i februari 2019.

Sammanfattning
Agneta Lindau Persson (S) lämnar 2018-08-29 in följande motion.

"I Sverige finns lagar som gäller exempelvis trafik, miljö, ordning och
säkerhet. De flesta kommuner har dessutom kompletterande lokala
regler, så kallade föreskrifter, som behövs för att upprätthålla ordning
och säkerhet för kommunens invånare. Socialdemokraterna i
Örkelljunga kommun vill med denna motion "Gör en översikt av de
lokala föreskrifterna"
att de lokala föreskrifterna ses över, uppdateras och kompletterad
att föreskrifterna görs tydliga för kommunens invånare"

Kommunfullmäktige beslutar 2018-09-24 § 96 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.

Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömer att de lokala ordnings-
föreskrifterna för torghandel samt den lokala ordningsstadgan bör ses
över. Arbetsutskottet föreslår att motionen ska bifallas och att kommun-
ledningsförvaltningen ska ges i uppdrag att se över dokumenten.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-24 - KF §96
Motion, S - Gör en översikt av de lokala föreskrifterna i Örkelljunga
kommun
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-11-07
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KSAU § 297 UBF.2018.10 610

Ekonomisk uppföljning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutar 2018-09-27 § 79 att godkänna den
ekonomiska och månadsvisa ekonomiska uppföljningen.

Beslutet är expedierat till kommunstyrelsen, på grund av att rapporten
visar på brister kring omfattning och volym. Det finns betydligt fler
elever på grundsärskolan än budgeterat. Ökat antal barn i förskolan har
medfört utökat lokalbehov. Det antas finnas fler elever än budgeterat i
elevpengsavstämningen gentemot kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-27 - UN § 79
Månadsvis uppföljning, aug.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-11-07
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KSAU § 298 KLK.2018.399 112

Förordnande från Länsstyrelsen Skåne - Ansökan från
Maria Andersson om förlängt förordnande som borgerlig
vigselförrättare

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Enligt beslut av Länsstyrelsen i Skåne förordnas Maria Andersson att
vara vigselförättare till och med 2023-09-30 inom i första hand
Örkelljunga kommun. Förordnandet ger även rätt att förrätta borgerlig
vigsel utanför kommunen men inom Sveriges gränser.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Skåne - Förordnande som vigselförrättare(9134262).pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-11-07
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KSAU § 299 KLK.2018.10 00

Informationsärenden 2018

Arbetsutskottets beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Cirkulär SKL 18:31 - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd,
pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18),
KLKP 2018.32
Protokoll Medelpunkten 2018-08-28, KLK 2018.14
Cirkulär SKL 18:32 - Information om överenskommelse avseende vissa
frågor om sommartid/vintertid, KLKP 2018.33
Länsstyrelsen Skåne - Beslut om icke betydande miljöpåverkan
Continental Bakeries North Europe AB, KLK 2018.445
Protokoll Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2018-08-30, KLK 2018.12
MSB - Rapport: Årlig uppföljning av lagen om brandfarliga och
explosiva varor, KLK 2018.511

____________
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KSAU § 300 FASTIGHET.2018.21 252

Förvärv av Fagerhult 1:186

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
köpekontraktet avseende Fagerhult 1:186. Förvärvet föreslås
finansieras genom ianspråkstagande av 370 000 kronor ur
tilläggsbudget 2, investeringar för 2018.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunlednings-
förvaltningen att att ansöka om rivningslov för fastigheten på
tomten.

Sammanfattning
För att kunna erbjuda mark för bostadsbebyggelse i Skånes Fagerhults
tätort har fastigheten Fagerhult 1:186 tagits upp som ett möjligt objekt.

Kommunstyrelsens senaste behandling av ärendet var 2018-06-13 §
134. Vid detta tillfället togs beslut om hur kommunlednings-
förvaltningen skulle arbeta vidare med ärendet. Förvärv av fastigheten
måste godkännas av kommunfullmäktige.

Det finns ett förslag till köpekontrakt där Örkelljunga kommun köper
fastigheten för 370 000 kronor med tillträdesdag 2019-02-01.
Kontraktet är undertecknat av säljaren 2018-09-14.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-19 - KSAU § 270
Tjänsteskrivelse
Utredning-Förutsättningar gällande Fagerhult 1:186
Utredning-Fotobilaga angående Fagerhult 1:186
Köpekontrakt undertecknat
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-11-07
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KSAU § 301 KLK.2018.540

Fråga om eventuell ändrad titel för samhällsutvecklaren

Arbetsutskottets beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt
tillförordnade kommunchefen att hantera och försöka hitta en
lösning på problemet som påtalas av samhällsutvecklaren.

Sammanfattning
Samhällsutvecklaren Katja Berg påtalar att hon har problem med sina
kontakter med vissa myndigheter till följd av att hon inte har en
chefstitel.

Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar situationen. Arbetsutskottet
uppdrar till tillförordnade kommunchefen att hantera och försöka hitta
en lösning på problemet som påtalas av samhällsutvecklaren.

____________

Expedieras till:
Tillförordnade kommunchefen
Samhällsutvecklaren
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