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Tid och plats
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Niclas Bengtsson (SD) - andre vice ordförande
Tommy Brorsson (SD) - ledamot
Thomas Bjertner (S) - ledamot

Övriga deltagande

Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare
Stefan Christensson, kommunchef
Mathias Svensson, fastighetschef, § 131-133
Kristian Svärd, Samhällsbyggnadschef, § 135-136
Mikael Strömbäck, mark- och exploateringsingenjör, § 135-136
Bengt Ohlsson, Örkelljunga Volleybollklubb, § 149

Justering
Justerare

Thomas Bjertner, ej § 144 Gunnar Edvardsson, § 144
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Kommunhuset 2019-05-22, klockan 13.00.
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§§ 130 - 149
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KSAU § 130 KLK.2019.4

00

Eventuellt övriga ärenden
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att som extra ärenden
hantera KLK 2019.334 Uppsägning av förhyrning inom
Kaptensgården, fastigheten Åsljunga 97:1 - Attendo, KLK 2019.
336 försäljning av Kaptensgården, Åsljunga - fastigheten Åsljunga
97:1, samt KLK 2019.250 Ansökan om ekonomiskt stöd Örkelljunga Volleybollklubb.
____________
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KSAU § 131 KLK.2019.183

006

Information från fastighetschef Mathias Svensson
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Mathias Svensson till handlingarna.
Bakgrund
Fastighetschef Mathias Svensson informerar om utförd rivning av
byggnad på fastighet i Skånes Fagerhult.
____________
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KSAU § 132 KLK.2019.334

203

Uppsägning av förhyrning inom Kaptensgården,
fastigheten Åsljunga 97:1 - Attendo
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna att
hyresavtalet med Attendo LSS AB avseende fastigheten
Åsljunga 97:1, Kaptensgården sägs upp i förtid. Avtalet sägs
upp till den 31 oktober 2019 med kommunens avflyttningsbesiktning i juni 2019.
Beskrivning av ärendet
Fastigheten hyrs ut till Attendo LSS AB från maj 2018 för verksamhet
inklusive "Bed and breakfast". Lokalerna uppfyller inte kraven enligt
tillsyn 21 november 2018 av Räddningstjänsten. Attendo har efter detta
inlett förhandlingar med avsikt att träda ur hyresavtalet i förtid.
Förhandlingarna har lett till att Attendo betalar hyresnivån fram till 31
oktober 2019 med en avflyttningsbesiktning i Juni 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Fastigheten har driftkostnader som idag ligger på hyresgästen.
Hyresnivån som betalas in till 31 oktober 2019 bedöms täcka årets
driftkostnader för fastighetsenheten. Budgeten för fastighetsenheten
föreslås utökas för 2020 om inte fastigheten får en ny hyresgäst eller
säljs.
Beslutsunderlag
Attendo.pdf
____________
Expedieras till:
Mathias Svensson
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
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KSAU § 133 KLK.2019.336

253

Försäljning av Kaptensgården, Åsljunga - fastigheten
Åsljunga 97:1
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt fastighetschef
Mathias Svensson att lämna ut fastigheten Åsljunga 97:1,
Kaptensgården, Åsljunga till försäljning. Försäljningen genomförs
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut.
____________
Expedieras till:
Mathias Svensson
Stefan Christensson
Ksau 21 augusti
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KSAU § 134 KLK.2019.218

217

Alternativa lokaler för Centrumhuset
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att i en remiss till
kommunens Ungdomsråd inhämta synpunkter på lokalförslaget
att inrätta en fritidsgård i f d Postens lokaler i Örkelljunga.
Yttrandet ska lämnas till kommunkansliet senast 2019-06-04 inför
arbetsutskottets fortsatta hantering av ärendet vid sammanträde
2019-06-12.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra åt t f kommunchef
Stefan Christensson att undersöka alternativa lokaler för Centrumhusets
aktiviteter.
Kommunstyrelsen handlägger frågor om lokaler. Ett förslag har
uppkommit som innebär att f d Postens lokaler i Biblioteksbyggnaden,
Örkelljunga används till fritidsgård. Byggnaden ägs av Brännborns
Fastigheter AB. Fritidsgårdens verksamhet hanteras av
utbildningsnämnden. Ungdomsrådet möte äger rum 2019-06-03.
Beslutsunderlag
Protokoll 2019-03-13 - KSAU § 77
190222 Skiss lokalanpassning Fritidsgård (2).pdf
____________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Krister Persson
Mathias Svensson
Stefan Christensson
Ungdomsrådet
Li Merander
Ingela Ström
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KSAU § 135 KLK.2019.261

430

Medfinansieringsavtal - Genomförande av
cirkulationsplats på riksväg 24, östra sidan Skåneporten
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Medfinansieringsavtal för
cirkulationsplats på riksväg 24 m m (Skåneporten), Örkelljunga
kommun mellan Trafikverket och Örkelljunga kommun. Avtalet
innebär strikta åtagande om kostnader samt egna åtgärder i syfte
att etablera cirkulationsplats på riksväg 24, östra sidan av
Skåneporten.
Kommunfullmäktige beslutar även ställa sig bakom kommunens
del av finansieringen av projektet. Denna del kommer att hanteras
i budget 2020 och ekonomisk flerårsplan 2021-2022.
Överenskommelsen med ägaren till det sydöstra planområdet är
att kommunen tar fram eget avtal som erbjuds till bolaget. Avtalet
avser i så fall befästa att bolaget får tillgång till legal utfartslösning
från sitt område emot att de ansvarar för sin andel av
kostnaderna. Upprättas avtalet uppnås en skälig fördelning av
kostnader som kommunen hittills har lagt ut samt de kommande
kostnader som kommunen åtar sig genom avtalet med
Trafikverket.
Motivering till beslut
Trafikverket äger ensidigt frågan om hur allmän väg ska angöras och
hur anläggning får utföras inom vägområdet.
Förutsättningen för att fastställa den förändrade markanvändningen
genom de aktuella detaljplanerna kräver att utfart till allmän väg är löst.
Finansieringen skall enligt Trafikverket helt ske av de som får nytta av
etableringen eftersom inga statliga medel prioriteras för sådant projekt.
Beskrivning av ärendet
I området öster om trafikplatsen Skåneporten pågår handläggningen av
två olika detaljplaneärenden. Dessa avser sammantaget att uppnå
tomtmark för bebyggelseetablering för handel, industri och kontor
m.m. Det nordöstra ärendet bedrivs i Örkelljunga kommuns egen regi
och det sydöstra sker på initiativ av bolag som tillika är fastighetsägare
till det området.
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Samråd som har skett under planprocessen har utmynnat i att
Trafikverket ställer krav på hur utfartsvägar kan angöras till riksväg 24.
Kravet som har ställts är att utfart från de bägge verksamhetsområdena
måste lösas med att en ny cirkulationsplats (rondell) etableras inom
riksvägens område. Eftersom etableringen endast får ske i Trafikverkets
regi krävs samverkan i frågan.
Beträffande kostnaderna för etableringen ställer Trafikverket också
kravet att dessa kommer att belasta de som får nytta av etableringen.
Detta innebär att kostnadsansvaret ställs på fastighetsägarna som avser
att utveckla området för den nya markanvändningen.
För kommunens vidkommande har det varit angeläget att hitta en
lösning på hur utfarten från det egna planområdet skall lösas. Detta har
inneburit att kontakterna och hittillsvarande överenskommelser med
Trafikverket har skett på kommunens egna initiativ. Dialog har också
skett löpande från kommunens sida med ägaren av det sydöstra
planområdet.
Kontakter har utmynnat i överenskommelsen att Örkelljunga kommun
träffar avtal med Trafikverket angående de åtaganden som läggs på
fastighetsägarna gällande etablering av cirkulationsplatsen. Kommunen
blir därigenom ensam motpart till Trafikverket.
Överenskommelsen med ägaren till det sydöstra planområdet är att
kommunen tar fram eget avtal som erbjuds till bolaget. Avtalet avser i
så fall befästa att bolaget får tillgång till legal utfartslösning från sitt
område emot att de ansvarar för sin andel av kostnaderna. Upprättas
avtalet uppnås en skälig fördelning av kostnader som kommunen
hittills har lagt ut samt de kommande kostnader som kommunen åtar
sig genom avtalet med Trafikverket.
Samhällsbyggnadschef Kristian Svärd och mark- och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck har inlämnat tjänsteskrivelse i
ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Avtalsunderlag- Medfinansiering TRV (slutversion 20190424)
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 136 KLK.2019.253

401

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Arbetsutskottets enhälliga förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lokala
ordningsföreskrifterna för torghandel i enlighet med upprättat
reviderat förslag från mark- och exploateringsingenjör Mikael
Strömbäck och gatuchef Anneli Enryd, daterat 2019-05-15.
Kommunfullmäktige beslutar även godkänna taxa med reviderade
föreskrifter för torghandel i Örkelljunga kommun, daterat
2019-04-30.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har bl a beslutat att bifalla en motion från Agneta
Lindau Persson och därmed ge i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att se över de lokala ordningsföreskrifterna för
torghandel. Översynen ska utföras så att ärendet kan behandlas i
kommunstyrelsens arbetsutskott i februari 2019.
Motivering till beslut
Nuvarande föreskrifter och beskrivningar har visat sig vara otydliga.
Det har bland annat medfört att uppställningen på salutorget i vissa fall
har skett på oönskat sätt. Förslaget innebär tydligare krav på hur
ansökan skall göras och beskriver bättre omfattning och villkor samt
stöd till att beivra överträdelser.
Beskrivning av ärendet
Den gällande föreskriften för torghandelsplatsen, Sven Hjalmarssons
plats, reviderades förra gången år 2010.
Förnyad genomgång har genomförts med syfte att uppnå att föreskrifter
och de handlingar som tillhör verksamheten förbättras. Detta med
beaktande av erfarenheter hur upplåtelserna hittills har fungerat med
nuvarande regler och handlingar.
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I förslaget tydliggörs vad som krävs för att en ansökan ska godtas.
Definition av hur saluplatsen upplåts och vad som gäller så att
nyttjandet förstärks. Genomgången har även medfört förslag till ny
ansökningsblankett där bland annat avgiftsdelen tagits bort från
blanketten. Förslaget är att den ingår som särskild handling där
upplåtelseavgifter samt straffavgifter framgår.
Framtagen karta för saluplatserna underbyggs på platsbesök som
medfört ställningstagande om hur platserna skall placeras och
avgränsas. Detta med avsikten att utforma torghandelsplatsen och att
säkerställas att hinder inte uppstår för annan passage och trafiksäkerhet.
Avsikten är också att etablera målade markörer på torget för att
ytterligare tydliggöra vilket område som upplåtits.
Sammantaget är bedömningen att förbättringarna som föreslås ger
bättre information om kraven som ställs på den enskilde.
Förändringarna medför också att handläggningen av verksamheten blir
effektivare i och med de krav som ställs på ansökan. Hanteringen för
kommunens personal beträffande överträdelser förenklas i och med de
entydigare föreskrifterna.
Mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck och gatuchef
Anneli Enryd har utarbetat förslag i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag (rev KSAU)- Lokal ordningsföreskrift torghandel
Revideringsmanus (2a: rev. KSAU )- Lokal ordningsföreskrift
torghandel
Förslag- Karta för salutorget
Förslag- Avgifter för torghandel
Förslag- Ansökningsblankett
Protokoll 2018-11-26 - KF §142 torgtaxa.docx
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 137 KLK.2017.306

334

Besvarande av motion, M - Anlägg en hundrastgård i
Örkelljunga kommun
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga dagens
information till handlingarna. Ärendet ska tas upp till fortsatt
behandling av kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober 2019 i
samband med frågor kring centrumvisualiseringen.
Sammanfattning
Henrik Nilsson (M) har lämnat in följande motion.
"Det finns många hundägare i Örkelljunga som har behov av en
hundrastgård. I grannkommunerna finns t.o.m. många hundrastgårdar.
En rastgård ger mervärde både för hundarna och hundägarna och skall
vara utformad så att det är möjligt för hundägarna att kunna släppa
hundarna så att de får en möjlighet att springa lösa. En lämplig plats
som inte stör närboende men ändå är central bör gå att finna.
Byggnation och skötsel kanske går att ordna med någon förening.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Henrik Nilsson därför
kommunfullmäktige besluta:
·

att utreda var en hundrastgård kan finnas i Örkelljunga
kommun.

·

att anlägga en hundrastgård.

·

att undersöka om någon förening är intresserad av att sköta
driften"

Kommunfullmäktige beslutar 2017-10-23 § 110 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 2017-11-22 § 312 motionen
till kommunchefen för yttrande till arbetsutskottet senast i mars 2018.

13(31)

Sammanträdesprotokoll 2019-05-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott

I kommunchefens yttrandet 2018-03-29 föreslås att
kommunledningsförvaltningen ska ges i uppdrag att planera in en
hundrastgård i de centrala delarna av Örkelljunga. Efter beslut om
lokalisering bör samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att uppföra
en hundrastgård och undersöka lämpligaste driftsform.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-04-11 § 116 att uppdra
åt kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag till placering av
hundrastgård i de centrala delarna av Örkelljunga, med återrapportering
till arbetsutskottet i augusti 2018.
Rapport från samhällsutvecklaren
Samhällsutvecklaren Katja Berg berättar att det pågår ett arbete med så
kallad centrumvisualisering. Hundrastgården hanteras inom ramen för
detta arbete. Arbetet med centrumvisualisering beräknas vara klart till
hösten 2019.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-29 - KSAU § 240
Yttrande hundrastgård.docx
____________
Expedieras till:
Ksau 2019-0918
Katja Berg
Henrik Nilsson
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KSAU § 138 PLAN.2018.3

Detaljplan för del av fastigheterna Östra Spång 4:9 och
Östra Spång 6:7 med närområde, "Del av sydväst
Skåneporten" i Örkelljunga kommun
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uttala att utskottet intet
har att erinra i ärendet .
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 8 april 2019 § 43 förslag till
detaljplan för del av fastigheterna Östra Spång 4:9 och Östra Spång 6:7
med närområde, "Del av sydväst Skåneporten" för samråd.
Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan.
Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda
markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in
synpunkter på förslaget.
Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som
möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Syftet med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att förtäta och utveckla befintligt
verksamhetsområde genom att möjliggöra drivmedelsförsäljning,
handel, restaurang och verksamheter.
Synpunkter ska lämnas senast den 27 maj 2019.
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Beslutsunderlag
SAMRÅD Följebrev samråd Östra Spång 4:9 och Östra Spång 6:7
SAMRÅDSHANDLING Undersökning om betydande miljöpåverkan.
Östra Spång 4:9 och Östra Spång 6:7
SAMRÅDSHANDLING Plankarta Östra Spång 4:9 och Östra Spång
6:7
SAMRÅDSHANDLING Planbeskrivning Östra Spång 4:9 och Östra
Spång 6:7
SAMRÅDSHANDLING Illustrationskarta Östra Spång 4:9 och Östra
Spång 6:7
____________
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ulf Liljankovski
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KSAU § 139 KLK.2019.22

00

Information från ekonomichefen
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Stefan Christensson till handlingarna.
Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om ekonomirapporten
från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Stefan Christensson
betonar det angelägna i att kommunen har en budget i balans.
Rapporten anger att flera kommuner kan komma att få stora
ekonomiska utmaningar framöver.
____________
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KSAU § 140 SN.2019.125

Åtgärdsplan avseende socialnämndens ekonomi
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ser allvarligt på att utskottet inte
fått en återkoppling med åtgärder som ger en budget i balans.
Arbetsutskottet beslutar därför återremittera ärendet till
socialnämnden för att efterhöra socialnämndens genomförda och
planerade åtgärder för att nå en verksamhet i ekonomisk balans i
enlighet med av kommunfullmäktige tilldelad ram. Yttrandet ska
tillställas kansliet inför arbetsutskottets sammanträde 2019-06-12.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar 2019-04-03 § 85 att uppdra åt
socialnämnden att senast inför kommunstyrelsens arbetsutskott 201905-15 presentera en åtgärdsplan för att nå verksamhetens ekonomi i
balans i enlighet med av kommunfullmäktige tilldelad ram.
2019-04-23 överlämnar socialchefen och verksamhetschefen en
tjänsteskrivelse med möjliga åtgärder. I tjänsteskrivelsen framhålls att
socialnämnden under 2018 gjorde stora insatser för att möta det
dåvarande underskottet och att prognosen inför 2019 tidigare sett
betydligt bättre ut. Kostnader för placeringar är emellertid svåra att
prognostisera och förhindra i ett kortsiktigt perspektiv.
Tjänsteskrivelsen innehåller möjliga åtgärder enligt nedan. För varje
möjlig åtgärd är det gjort konsekvensbeskrivningar och beräkningar av
besparingspotentialen för 2019 respektive 2020.
·

Skjuta fram planerad utbildning för baspersonal. Den beräknade
besparingen uppgår till 100 000 kronor för 2019.

·

Minska kognitiva teamet. Den beräknade besparingen uppgår
till 150 000 kronor 2019 och 300 000 kronor 2020.

·

Lägga ner Hälsa med hästkraft. Den beräknade besparingen
uppgår till 500 000 kronor under 2019 och 1 000 000 kronor
under 2020.

·

Minskat anhörigstöd. Den beräknade besparingen uppgår till
125 000 kronor under 2019 och 275 000 kronor under 2020.

·

Minskning av staben. Den beräknade besparingen uppgår till
700 000 kronor under 2020.
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·

Minskning av fritidssamordnare och aktivitetsombud. Den
beräknade besparingen uppgår till 400 000 kronor under 2019
och 800 000 kronor under 2020.

·

Besparingsåtgärder inom hemvården. Åtgärderna handlar om att
ta bort insatsen handla tillsammans, skärpa tillämpningen av
riktlinjerna gällande trygghetsbesök, minskning av tjänsten
larmhantering, övergång till digitala inköp, och
läkemedelsdistribution via teknik. Den samlade beräknade
besparingen uppgår till 285 000 kronor under 2019 och 605 000
kronor under 2020.

·

Omfördelning av områden i hemvården och personlig assistans.
Den beräknade besparingen uppgår till 430 000 kronor under
2019 och 730 000 kronor under 2020.

·

Uppsägning av Journal Digital. Besparingen uppgår till 64 000
kronor 2020.

Samtliga åtgärder bedöms kunna spara 1 990 000 kronor under 2019
och 4 474 000 kronor under 2020.
Enligt tjänsteskrivelsen är det möjligt att spara 700 000 kronor under
2020 genom neddragning av en tjänst inom staben. Det kan vara
möjligt att även spara 350 000 kronor under 2019, men det beror på
vilken lösningar som genomförs avseende hemvårdens ledning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden har beslutat
att
uppdra åt socialförvaltningen att se över effektiviserings- och
kvalitetssäkringsmöjligheterna inom samtliga
verksamhetsområden för att uppnå rätt personalbemanning och
rätt kompetens, med det övergripande syftet att i största möjliga
mån uppnå en ekonomi i balans, samt
att

att

uppdra åt socialförvaltningen att särskilt undersöka om det finns
möjligheter att effektivisera inom följande områden:
- Hälsa med hästkraft
- socialförvaltningens stab
- biståndsinsatserna inom hemvården
- områdesindelningen för hemvården och personlig assistans
- användningen av Journal Digital, samt
översända detta beslut till kommunstyrelsens arbetsutskott som
svar på kommunstyrelsens begäran från 2019-04-03 § 85 om en
åtgärdsplan från socialnämnden.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2019-04-16
Tjänsteskrivelse om åtgärdsplan för socialnämnden
Protokoll 2019-05-07 - SN § 85
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 141 KLK.2016.420

007

Integrationsplan med anledning av Kommunrevisionens
rapport om kommunens flyktingmottagning och
integrationsarbete - uppföljning till KPMG
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt kommunchef
Stefan Christensson att yttra sig över Revisionens rapport inför
arbetsutskottets sammanträde 2019-06-12.
Bakgrund
Föreligger Integrationsplan med anledning av Kommunrevisionens
rapport om kommunens flyktingmottagning och integrationsarbete uppföljning till KPM.
Beslutsunderlag
Revisorerna - Missiv Uppföljning av granskningar genomförda 2016
KPMG - Uppföljning av granskningar genomförda 2016 - Örkelljunga
kommun SLUTGILTIG.pdf
Missiv Revisonen granskning flyktingmottagandet.pdf
____________
Expedieras till:
StefanChristensson
Ksau 2019-06-19
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KSAU § 142 KLK.2019.24

00

Information från kommunchefen
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Stefan Christensson till handlingarna.
Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om
kommunledningsförvaltningens verksamhet samt förfrågan om
cykellopp.
____________
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KSAU § 143 KLK.2019.267

042

Kommunassurans Syd Försäkrings AB - Årsredovisning
2018
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisning 2018 för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB till handlingarna.
Bakgrund
Föreligger Årsredovisning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Årets resultat uppgår till 3 245 kkr (-6 313 kkr) före dispositioner.
Bolaget gör inga bokslutsdispositioner för 2017 (-6 500 kkr) så efter
skatt slutar resultatet på 2 605 kkr (187 kkr). Utdelning kommer att
göras till bolagets ägare med motsvarande 2,0 % av aktiekapitalet,
1331 kkr.
Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 30 095 kkr (29 509 kkr).
Skadekostnaderna för egen räkning uppgick till 26 073 kkr (32 455
kkr). Skadekostnaderna för egen räkning minskar därmed med drygt 6
Mkr mellan åren. Att bolagets skadekostnader minskar hänger samman
med avvecklingsvinster på tidigare års skador samt att återförsäkrarnas
andel för totala kostnader av egendomsskador har gett bolaget lägre
kostnader än vad utfallet av årets skador visar.
Beslutsunderlag
Meddelande om KSFAB Årsredovisning 2018
KSFAB Årsredovisning 2018 med Granskningsrapport
(revisionsberättelsen saknas)
Förtydligande i samband med utskick av utredning ”Obligatorium”
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 144 KLK.2019.271

042

NÅRAB - Årsredovisning 2018
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Årsredovisning 2018 för
Norra Åsbo Renhållnings AB.
Thomas Bjertner deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Gunnar Edvardsson justerar denna paragraf istället för justeraren
Thomas Bjertner.
Bakgrund
Nårab bildades 1973 av Klippans, Perstorps och Örkelljunga
kommuner. Aktierna i bolaget fördelades proportionellt till
folkmängden, vilket innebär att Klippan har 50 %, Örkelljunga 26 %
och Perstorp 24 % av aktierna.
Nårabs uppgift är att samla in och behandla hushållsavfall, slam från
trekammarbrunnar, septiktankar och latrin från de ca 34 000 invånarna
i området.
Nårab köper insamlingen av hushållens avfall från entreprenör. Nårab
har 6 st bemannade återvinningscentraler och 1 st obemannad
återvinningsstation. Nårab äger och driver Hyllstofta avfallsanläggning
sedan 1975.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Nårab har under 2018 mottagit ca 134 000 ton avfall (f.å. 145 000). Till
detta kommer ca 9 000 ton slam från trekammarbrunnar och
septiktankar, som slutbehandlas vid de kommunala reningsverken. Ca
700 ton har deponerats, ca 17 000 ton har levererats till
förbränningsanläggningar, ca 25 000 ton har återvunnits och 91 000 ton
har använts till sluttäckning av deponin.
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Sluttäckning av den nedlagda deponin påbörjades i större skala 2016.
Under 2016 mottogs ca 140 000 ton massor till ett värde om 19 mkr,
under 2017 ca 104 000 ton massor till ett värde om 16 mkr och 2018 ca
91 000 ton massor till ett värde om 15 mkr. Materialet används
huvudsakligen till detta sluttäckningsarbete och har kraftigt påverkat
resultaträkningen.
I Biocellsreaktorerna är inlagt 85 000 ton avfall som successivt
färdigrötas. Resterna av avfallet grävs nu ut och sorteras till både
kornposterings-, deponerings- och förbränningsmaterial. Ca 20 % av
avfallet har omvandlats till metangas, som tagits om hand för energi
och värmeproduktion. Ca 15 % av avfallet eller 12 400 ton återstår att
gräva ut.
Produktionen av el och värme sker genom att ta tillvara metangasen
från biocellsreaktorerna och deponin. Tillgången till metangasen
minskar i takt med att avfallet rötas färdigt och därmed minskar också
produktionen av el som 2018 uppgick till 599 Mwh. Nårab förbrukar
den producerade mängden el i den egna verksamheten.
Det utsorterade organiska avfallet rötas i närbelägna
rötningsanläggningar för framställning av energi i form av fordonsgas.
Restprodukten blir näring i form av biogödsel, som levereras till
jordbruket.
Årets investeringar uppgår till 8,6 mkr. En ny flakbil, ny belysning på
Hyllstofta och nya kärl för insamlingen av hushållsavfall är de större
investeringarna för året.
Årets resultat är 8.087 tkr
Beslutsunderlag
Årsredovisning med Granskningsrapport och Revisionsberättelse
Protokoll NÅRAB 2019-03-29 § 1- 14 Årsstämma.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 145 KLK.2019.273

042

Kommunalförbundet Medelpunkten - Årsredovisning
2018
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
Direktionen i Kommunalförbundet Medelpunkten.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2018
för Kommunalförbundet Medelpunkten.
Bakgrund
Föreligger Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet
Medelpunkten.
Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, efter att tidigare
varit ett aktiebolag, med syfte att ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för kommuner i Nordvästra Skåne.
Under 2017 ställde Höganäs kommun frågan om att från årsskiftet
2017/ 2018 bli medlemmar i förbundet. Detta innebar att Medelpunkten
från 1 januari 2018 gett service åt de 11 kommunerna i Nordvästra
Skåne som också är samarbetskommunerna inom Familjen
Helsingborg.
Verksamhetens mål är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv
hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt och målen
för verksamheten kan sammanfattas i de fyra områdena Samordning,
Inköp, Service och Utveckling.
Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika
villkor ska få funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett
bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel är
knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och
sjukvårdslagen. I Skåne styrs ansvarsförhållandet mellan kommunerna
och Region Skåne i särskilt avtal. Med hjälpmedel avses i detta
sammanhang medicintekniska hjälpmedel som fordrar särskild
kompetens för bedömning och utprovning, anpassning eller träning och
som inte är normala konsumtionsvaror.
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Kommunerna kan hyra eller köpa av ett utvalt sortiment hjälpmedel
samt få hjälpmedel kontrollerade, rekonditionerade och reparerade.
Myrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger möjlighet till
återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara
säkert och med full funktion.
Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter
ordination från förskrivare i medlemskommunerna.
Hjälpmedelskonsulenterna är behjälpliga vid utprovning samt vid övrig
konsultation i hjälpmedelsfrågor. Hjälpmedelsteknikerna utför
förebyggande underhåll, reparationer samt rekonditioneringar och
anpassningar av hjälpmedel.
Organisationen för 2018 förändrades jämfört med tidigare så tillvida att
konsulenter och de tekniker som arbetar med teknisk service
tillsammans bildade enheten, Teknik och service med en gemensam
chef. Uppdraget för Teknik och service är att vässa servicen mot våra
kommuner, att ansvara för att rätt hjälpmedel erbjuds och att
hjälpmedlen som vi erbjuder är funktionella och säkra. Enheten för
lager och logistik fick i samband med detta ett tydligare sammanhållet
ansvar för hela rekondkedjan, från retur, rekondplanering, inköp och
till lagerutlämning. Senare under året gjordes ytterligare en förändring
där ansvaret för rekondtekniker också övergick till teknik och service
för att bättre kunna använda den samlade tekniska kompetensen
samtidigt som lager fick ett tydligare ansvar för en god lagerhållning
och leveranserna.
Under våren tillkom också sänghanteringen efter att det tidigare utförts
i extern regi. Det var flera fördelar med detta, både kompetensmässigt
men också för att mer flexibelt kunna tillgodose behoven som finns av
snabba sängleveranser ofta i samband med hemgång från sjukhusen.
Resultatet för 2018 är -1458 tkr.
Beslutsunderlag
Medelpunkten rev.pdf
Rev revberättelse Medelpiunkten.pdf
Rev Årsredovisning.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen

27(31)

Sammanträdesprotokoll 2019-05-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 146 KLK.2019.301

043

Skyddsjouren i Ängelholm - Ansökan om ekonomiskt
bidrag för år 2020
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet
till socialnämnden för beslut.
Bakgrund
Skyddsjouren i Ängelholm ansöker om ekonomiskt bidrag 2020.
Beslutsunderlag
Skyddsjouren Ängelholm - Ansökan om ekonomiskt bidrag för år 2020
____________
Expedieras till:
Socialnämnden
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KSAU § 147 KLK.2019.270

104

Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt
partistöd jämte granskningsrapport
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna
socialdemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport till kommunfullmäktige som
informationsärende.
Beslutsunderlag
Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport
____________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KSAU § 148 KLK.2019.21

00

Informationsärenden 2019
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga
informationsärendena till handlingarna.
Bakgrund
Rapport avseende den konsumentrådgivning som Helsingborgs stad
gett till invånare i Örkelljunga kommun under första kvartalet 2019,
KLK 2019.268
Länsstyrelsen Stockhoms län och Sametinget - Nationella minoriteter
och minoritetsspråk - Minoritetspolitikens utveckling år 2018,
KLK 2019.300
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag SBN 2019-04-08 § 40 - GDPR 2019
Dataskyddsombud
Protokollsutdrag SBN 2019-03-11 § 22 Intern kontroll 2018
Redovisning Intern kontroll - samhällsbyggnadsnämnden 2018.pdf
____________
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Michael Werner
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KSAU § 149 KLK.2019.250

017

Ansökan om ekonomiskt stöd - Örkelljunga
Volleybollklubb
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att som ett ekonomiskt stöd till
Örkelljunga Volleybollklubb efterskänka hallhyror från
Örkelljunga kommun under 2019 med 40.000 kronor.
Kostnaden täcks genom ianspråktagande av motsvarande belopp
ur Kommunstyrelsens anslag till förfogande i 2019 års budget.
Kultur- och fritidsnämnden kompenseras med anslaget för
lokalhyrorna.
Arbetsutskottet beslutar överlämna beslutet till kommunstyrelsen
för information.
Sammanfattning
Örkelljunga Volleybollklubb (ÖVK) lämnar 2019-04-02 en ansökan om
ett ekonomiskt stöd från Örkelljunga kommun.
Ansökan om stöd syftar till att säkerställa elitlagets möjligheter att delta
i Elitserien säsongen 2019/20. Bakgrunden är att klubben under de två
senaste säsongerna tappat intäkter. Klubben har genomfört insatser för
att öka intäkterna och neddragning av kostnader, men kommande
säsong är ändå underfinansierad. Klubbens bedömning är att
underfinansieringen uppgår till 250 000 kronor.
I ansökan framhålls att om laget drar sig ur elitserien kommande
säsong kommer det att innebära slutet för elitverksamheten i ÖVK, då
klubbens intäkter minskar ytterligare och det kommer tvinga klubben i
konkurs. En konkurs skulle inte påverka klubbens ungdoms- och
breddverksamhet som kan bedrivas vidare i en ny förening.
Arbetet med att säkra nästa års tränare och spelartrupp sker under
maj/juni. Klubbens bedömning är att de inte kommer ha möjlighet att
hitta tillräckligt mycket medel från befintliga och nya sponsorer fram
till dess.

31(31)

Sammanträdesprotokoll 2019-05-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Klubben framhåller att de gärna diskuterar möjligheten till extra
marknadsföring för kommunen via elitlaget i utbyte mot ett finansiellt
stöd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat överlämna ärendet till
kommunstyrelsen 2019-05-08 utan beslutsförslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har beslutat att delegera till kommunstyrelsens
arbetsutskott att fatta beslut om ekonomiskt stöd till Örkelljunga
Volleybollklubb vid sammanträde 2019-05-15.
Vid sammanträdet ska föreningens representanter presentera ett förslag
till ekonomiskt stöd jämte föreningens nuvarande budget, övriga
intäkter och till föreningen inkomna bidrag från sponsorer.
Beslutet ska redovisas till kommunstyrelsen vid nästa sammanträde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Vid sammanträdet lämnas utförlig information från Bengt Ohlsson,
Örkelljunga Volleybollklubb. Bengt Ohlsson presenterar bl a följande:
exempel på vad kommunen kan hjälpa till med:
1.Hjälpa till med ett ”engångsstöd”.
2.Minska lokalkostnader.
3.En kombination av 1-2.
Beslutsunderlag
Ansökan Örkelljunga kommun.docx
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Örkelljunga Volleybollklubb
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
Kultur- och fritidsnämnden

