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KS § 177 KLK.2019.23 00

Månadsuppföljning 2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna månadsuppföljningen per
augusti 2019 för kommunstyrelsens verksamhet och kommunen
totalt.

Bakgrund
Linus Åstradsson, Minna Jebrill och Richard Johnsson, Serkon
presenterar Månadsuppföljning per augusti 2019 för kommunstyrelsens
verksamhet samt kommunen totalt.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-09-18 - KSAU § 233
Månadsuppföljning KS 2019-08.pdf
Bilaga KS 2019 08.docx
Total sammanställning 2019 08.pdf
___________

Expedieras till:
Nämnderna
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
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KS § 178 KLK.2019.22 00

Information från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från
kommunchef Stefan Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Stefan Christensson informerar om kostnaderna för ekonomi-
verksamheten 2015-2019. Vidare informeras om beräknat resultat av
nya förslaget till kostnadsutjämningssystem. Slutligen informeras om
arbetet med Budget 2020.
___________
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KS § 179 KLK.2019.453 041

Förslag till budget 2020 och ekonomisk
långtidsplanering 2021-2022 för kommunstyrelsens
verksamheter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Förslaget till budget 2020
och ekonomisk långtidsplanering 2021-2022 för kommunstyrelsens
verksamheter.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson presenterar Förslag till budget 2020
och Ekonomisk långtidsplanering 2021-2022.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-09-18 - KSAU § 234
KS Budget 2020 rev ksau.pdf
Investeringsbudget 2020-2022 20190913 rev ksau.pdf
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Carita Gustafsson
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KS § 180 KLK.2019.445 107

Söderåsens Miljöförbund - Delårsrapport 2019

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att lägga Delårsrapport 2019 för
Söderåsens Miljöförbund till handlingarna.

Sammanfattning
Direktionen för Söderåsens Miljöförbund har beslutat översända
Delårsrapport 2019 till medlemskommunerna för kännedom.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-09-11 - KSAU § 226
Protokollsutdrag 2019-08-27 Anslagsbevis Delårsrapport
Söderåsens Miljöförbund - Delårsrapport 2019
Bilaga 3 §78 halvårsredovisning.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 181 KLK.2019.24 00

Information från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från
kommunchef Stefan Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Stefan Christensson informerar i ärendet.
___________
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KS § 182 KLK.2019.341 253

Markåtkomst - Lageryta för Skånes Fagerhults Torv - del
av Fagerhult 1:69

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar upplåta aktuellt område, del av
Fagerhult 1:69, till förmån för Skånes Fagerhults Torv AB som
medger tidsbegränsad arrenderätt i enlighet med framtaget
reviderat avtalsunderlag.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar lämna markanvisning av aktuellt
området, del av Fagerhult 1:69, till förmån för Skånes Fagerhults
Torv AB i enlighet med framtaget reviderat underlag till
markanvisningsavtal.

Beskrivning av ärendet
Skånes Fagerhults Torv AB har inkommit med skrivelse angående
behov av mer tomtmark för lager nära sitt befintliga egna innehav.
Möte har också skett med bolagets företrädare på den berörda platsen.

Förfrågan gäller den tomtplats som ligger mittemot bolagets egen
fastighet avskiljt av gatan genom industriområdet. Området utgörs av
byggklar mark som är iordningställd till grundterrass nivå och omfattar
cirka 25 000 m2. Den ingår som del av kommunens fastighet Fagerhult
1:69, detaljplanelagd för industriändamål.

Bolaget har på kort tid haft en stark tillväxt och bedömer att de har
fortsatt goda möjligheter att snabbt fortsätta att växa inom sin bransch.
Ökningen som har skett beror bland annat på att företaget levererar till
dagligvaruhandeln. De ser även goda möjligheter att kunna bli
produktleverantör till andra typer av rikstäckande handelsföretag. Viss
export sker också till andra länder. Bedömningen är att exporten kan
öka om produktionskapaciteten blir större. Konkurrensfördelen man
anser sig ha är hög kvalité och stort utbud av produkter som efterfrågas
på marknaden.
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Vid olika tillfällen under de senaste åren har bolaget ställt förfrågan till
Örkelljunga kommun om möjlighet att få förvärva mer tomtmark. Det
har tillgodosetts via överlåtelse av mindre markområde och nu senast
genom en korttidsupplåtelse.

Den ökade produktefterfrågan innebär med nuvarande disponering
tidvis stor ansträngning för verksamheten. Produktion och logistik kan
inte planeras på ett optimalt vis när lagringsutrymme saknas. Bolaget
har tillgång till mark i Markaryds kommun för att klara av tillfälligt
ökade lagerbehov.

Enligt bolaget är det inte möjligt att anordna lagring i flera
våningsplan. Lastningsförfarande kompliceras för mycket och varor
förstörs vid lagring och hantering. Investering i någon form av
lagerställning är inte ekonomiskt försvarbart och förekommer enligt
bolaget inte alls som en lösning hos andra företag i branschen.
Bolaget anger att de är i det läget att de snarast behöver ha tillgång till
färdig tomtmark som inte kräver för omfattande åtgärder. Detta med
anledning av att de behöver planera kommande volymproduktion med
start under hösten. Med hänsyn till läget för deras produktionsbyggnad,
är det inte optimalt att ytterligare förlänga tomten längs med den
gatusida där de har verksamheten. Marken på den sidan kräver
omfattande åtgärder för att kunna nyttjas.

De önskar att som ett första steg få tillgång till området genom
upplåtelse från kommunen. Ersättningen som de då betalar för
tillgången skulle enligt bolaget räknas av vid fastställande av slutlig
köpeskilling.

Bedömningen är att marken kan upplåtas till bolaget för att tillgodose
snabb åtkomst. Det skulle i så fall säkerställas med arrende under en
begränsad tid. Överlåtelsefrågan bedöms med de rådande
förutsättningarna ändå behöva hanteras parallellt med arrendefrågan.
Förfrågan från bolaget gäller trots allt ytterst att få möjlighet att
förvärva tomtmark.

Erbjuds det ett arrendeavtal skall samtidigt ett avtal om åtaganden
gällande genomföranden läggas fram. Det framställs som
markanvisningsavtal med villkor om anläggande, kostnadsansvar och
markpris. Bolaget får i och med avtalet, såvida de uppfyller villkoren,
rättighet att slutligen förvärva tomten inom viss tid.
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Arrendeupplåtelsen bedöms lämpligast ske emot en årlig ersättning.
Den utgör kompensation för den rättsliga och administrativa
belastningen som drabbar kommunen på grund av upplåtelsen.

Bedömningen är att det inte finns sakliga skäl att blanda ihop ersättning
med köpeskilling. Därmed skall tomtpriset, som sedan tidigare är
beslutat, anges i markanvisningsavtalet och följaktligen senare i den
handling som tas fram för överlåtelsen.

Beslutsordningen bör därmed bli att arrendeupplåtelsen tas upp i
kommunstyrelsen för avgörande. Frågan om markanvisningsavtalet
behöver däremot tas upp vidare för slutligt beslut i
kommunfullmäktige.

Arrendet ger möjlighet att lösa det akuta markbehovet för bolaget. Om
inte markanvisningen och därmed överlåtelsen av det aktuella området
medges i beslutet har parterna att förhålla sig till det tidsbegränsade
arrendet. Det kan befaras innebära att en förnyad förfrågan då kommer
att framställas om inte bolaget har hittat någon annan lösning för sina
behov.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uttala att utskottet
är positivt till att medge tidsbegränsad arrenderätt om 3 år med Skånes
Fagerhults Torv AB i enlighet med framtaget avtalsunderlag.
Arbetsutskottet beslutar att behandla ärendet 2019-09-11 och beslutar
därvid att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att inför
sammanträdet revidera avtalsunderlaget med reglering av trafikflödet
för området, d v s problematiken med korsning av väg.

Vid sammanträdet kommer arbetsutskottet även att behandla frågan om
markanvisningsavtal av området för Skånes Fagerhults Torv AB och
ansvaret för trafiklösningen.

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck presenterar
reviderade förslag till arrendeavtal och markanvisningsavtal.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2019-09-11 - KSAU § 224
Tjänsteskrivelse
Torven.docx
Bilaga 1- Karta över området
Underlag- Arrendeavtal (rev. 2019-09-11, KS)
Underlag- Markanvisningsavtal (rev. 2019-09-11, KS)
___________

Expedieras till:
Mikael Strömbäck
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
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KS § 183 KLK.2018.597 293

Eirhem AB - Hemställan om markanvisning inom
Lycksta äng - nytt bostadsområde för äldreboende

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt avstå från att lämna
markanvisning till Eirhem AB avseende nytt äldreboende på
Lycksta äng, Örkelljunga.

Bakgrund
Eirhem AB hemställer i en skrivelse inkommen 2018-11-12 om att
Örkelljunga kommun lämnar en markanvisning inom Lycksta äng, för
upprättande av ett äldreboende på Lycksta äng.

Yttrande från t f kommunchef Stefan Christensson
Den 24:e juni 2014 antog Riksdagen en ny lag om riktlinjer för
kommunala markanvisningar (SFS 2014:899). Den nya lagen började
gälla från och med den första januari 2015, med vissa
övergångsbestämmelser. Lagen stipulerar inte explicit hur
markanvisningen ska genomföras och det är följaktligen upp till den
enskilda kommunen att självständigt utforma processen, förbehållet att
denna finns beskriven i fastlagda riktlinjer. Dessa riktlinjer ska, enligt
SFS 2014:899, beskriva kommunens utgångspunkter och mål för
överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande,
handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar,
samt principer för markprissättning.

Örkelljunga kommuns Riktlinjer för markanvisning tillåter såväl
markanvisning genom Direktanvisning som Markanvisningstävling. I
det här fallet gäller det markanvisning av mark för ett äldreboende.
Örkelljunga kommun ämnar låta ett företag bygga, äga och förvalta
fastigheten, men enligt ett långsiktigt avtal hyra ut fastigheten till
Örkelljunga kommun för drift av äldreboendeverksamhet. Kommunen
vill ha ett stort inflytande på utformningen av boendet.

Kommunstyrelsen har kommit till slutsatsen att låta Fastighetsbolaget
EirHem AB bygga, äga och förvalta fastigheten eftersom EirHem AB
har kunnat presentera det mest tilltalande helhetskonceptet. Driften av
äldreboendets verksamhet ska ske i kommunens regi.
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Ett markanvisningsavtal är ett civilrättsligt avtal som reglerar
förutsättningarna inför ett överlåtelseavtal. I markanvisningsavtalet
fördelas ansvar och kostnader för genomförandet av projektet. Av
avtalet ska det bl.a. framgå vilket pris marken säljs för och vad som är
inkluderat i priset.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har beslutat att Örkelljunga kommun ska påbörja
förhandling med Eirhem AB om villkoren i ett så kallat
markanvisningsavtal där Örkelljunga kommun anvisar mark genom en
direktanvisning till EirHem AB och uppdrar åt den samme att bygga
äldreboendet på Lycksta äng.

Uppdraget enligt ovan gäller bara om Örkelljunga kommun kommer
överens med fastighetsägaren om att köpa marken. Direktanvisning till
EirHem AB kommer dessutom bara att ske om förhandlingen mynnar
ut i ett avtal med villkor som kommunen finner attraktiva. Om så inte
sker, kommer inte någon markanvisning att ske. Markanvisningsavtalet
ska omfatta en beskrivning av ansvarsfördelningen mellan parterna,
samt vilken hyra och vilka hyresvillkor som ska gälla. Priset för
marken ska framgå av markanvisningsavtalet.

Kommunen ska enligt markanvisningsavtalet förbehålla sig rätten att
när som helst under avtalstiden återta markanvisningen om kommunen
gör bedömningen att det finns skäl att anta att byggherren inte avser
eller förmår genomföra projektet i enlighet med avtalet.

Markanvisningsavtalet ska godkännas av Kommunstyrelsen innan
avtalet undertecknas av parterna och blir gällande.

Arbetsutskottets behandling
Vid arbetsutskottets sammanträde har information lämnats från
kommunchef Stefan Christensson, Katja Berg, chef för strategisk
planering och Mathias Svensson, fastighetschef.

Dessutom har information lämnats från Håkan Olsson och Ulf
Eriksson, Eirhem.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att åter behandla ärendet
vid sammanträde 2019-09-11.
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Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår 2019-09-11 enhälligt att
kommunstyrelsen beslutar avstå från att lämna markanvisning till
Eirhem AB avseende nytt äldreboende på Lycksta äng, Örkelljunga.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-09-11 - KSAU § 221
Eirhem AB - Hemställan om markanvisning inom Lycksta äng
Protokoll 2019-01-09 - KS § 18
Markanvisning.docx
David Nordling riktlinjer för markanvisning.pdf
___________

Expedieras till:
Eirhem AB
Mathias Svensson
Katja Berg
Nämnderna
Ledningsgruppen
Mikael Strömbäck
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KS § 184 KLK.2019.457 293

Initiativ, Allians i Örkelljunga - Från ord till handling -
Helhetsgrepp vad gäller särskilt boende

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt fastighetsenheten att
förbereda och upphandla för ombyggnation av Södergården till ett
modernt och funktionellt särskilt boende.

Kommunfullmäktige beslutar även uppdra åt fastighetsenheten att
planera för utveckling av Solgården i Skånes Fagerhult samt
Tallgården i Örkelljunga.

Kommunfullmäktige beslutar att kvalitetssäkrad ombyggnad ska
bli likvärdig en nybyggnation.

Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden skall vare ekonomiskt
försvarbar jämfört med en nybyggnation.

Thomas Bjertner och Arne Silfvergren deltar inte i beslutet.

Bakgrund
Christian Larsson, Gunnar Edvardsson och Martin Gustafsson har
inlämnat följande initiativ till kommunstyrelsen:

Från Ord till handling
Ska vi bygga nytt särskilt boende i egen regi, låta en privat aktör
bygga och hyra ut till kommunen eller göra en ombyggnation av
Södergården? Turerna har varit många!

Allians i Örkelljunga vill nu gå från ord till handling i frågan.
Vi måste ta ett helhetsgrepp då det utöver ett särskilt boende även får
konsekvenser för andra verksamheter och framtida investeringar.

Genom åren har stora investeringar i form av tillbyggnad och
renoveringar skett i våra särskilda boenden. Södergården har därför ett
betydande värde som det är idag. Vi har idag en stängd avdelning på
Södergården vilket innebär att vi har en överkapacitet kring platser.
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Tallgården kan byggas ut och Solgården står outnyttjad idag. Vi skall
ha god hushållning med våra skattemedel och vi vill därför se en
ombyggnation av Södergården i första hand.

Allians i Örkelljunga vill därför att kommunstyrelsen beslutar enligt
nedan:

Att: Uppdra åt fastighetsenheten att förbereda och upphandla för
ombyggnation av Södergården till ett modernt och funktionellt särskilt
boende.

Att: Uppdra åt fastighetsenheten att planera för utveckling av
Solgården i Skånes Fagerhult samt Tallgården i Örkelljunga.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat överlämna Initiativet till
kommunstyrelsen.

Yrkanden
Gunnar Edvardsson yrkar bifall till initiativets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt fastighetsenheten att förbereda
och upphandla för ombyggnation av Södergården till ett modernt och
funktionellt särskilt boende.

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt fastighetsenheten att planera
för utveckling av Solgården i Skånes Fagerhult samt Tallgården i
Örkelljunga.

Niclas Bengtsson framför följande tilläggsyrkanden:

· att kvalitetssäkrad ombyggnad blir likvärdig en nybyggnation.

· att kostnaden skall vare ekonomiskt försvarbar jämfört med en
nybyggnation.

Gunnar Edvardsson, Per-Uno Nilsson, Martin Gustafsson och Christian
Larsson instämmer i Niclas Bengtssons tilläggsyrkanden.

Noteras att ärendet ajourneras klockan 14.30-15.00.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2019-09-11 - KSAU § 227
Initiativ, Allians i Örkelljunga - Från ord till handling - Helhetsgrepp
vad gäller särskilt boende
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 185 KLK.2018.250 379

Utred förutsättningarna för att investera i en egen
solcellspark

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga utredningen om en Solcellspark i
Örkelljunga kommun till handlingarna. Ärendet överlämnas till
kommunfullmäktige för information.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-22 § 52 bifalla en 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.

2017-09-27 överlämnar dåvarande landsbygdsutvecklaren en utredning
om möjligheterna att investera i en kommunägd solcellspark. I
utredningen lämnas bland annat fem möjliga platser. Dessa är Fagerhult
1:278 (detaljplanerat, idag ängsmark), Fagerhult 1:69 (delvis utmed
E4:an), Killhult 3:49 (idag skog), Örkelljunga 156:1 (delvis skog,
ligger vid fjärrvärmeverket) och Örkelljunga Bälgen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-05-30 § 162 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.
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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
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

Alternativ 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

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2018-10-10 § 284.
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till fastighetschefen
för att undersöka och bedöma risken för sabotage. Arbetsutskottet
beslutar vidare 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.

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB lämnar svar 2018-10-26. Bolaget
ställer sig positiv till att driva solcellsparken men vad gäller frågan om
möjlighet beror den på omfattningen av erforderligt underhåll i relation
till befintlig kapacitet utan nyanställning. Om frågan ska uppfattas som
att det även handlar om investering, projektgenomförande,
energiförsäljning och administration är svaret att styrelsen inte har
tillräckligt beslutsunderlag för att kunna ta ställning. Bolaget svarar
också att de vill att frågan förtydligas vid ett möte.
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Kommunledningsförvaltningen lämnar 2018-11-13 följande svar på
frågan om sabotage: "Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt
med en leverantör av solcellspaneler för att utröna hur känsliga
panelerna är för fysisk åverkan. Solcellspanelernas ytterskikt är av glas
och kan därmed slås i sönder genom att kasta en sten på dem,
bedömningen blir därför att åverkan på själva solcellspanelerna är
enkel att åstadkomma, resterande installationer är antingen belägna i
mark eller i byggnad varför dessa är skyddade från åverkan. Huruvida
någon har anledning/önskemål om att bringa åverkan på anläggningen
hamnar inom spekulationssfären och är därför svår att fastställa."

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar därefter återremittera ärendet
till kommunledningsförvaltningen med följande uppdrag.

· Göra en kalkyl om det förväntade ekonomiska utfallet av en
investering i en solcellspark

· Visa placeringsalternativen enligt utredningen 2017-09-27 på en
karta, det vill säga Fagerhult 1:278, Fagerhult 1:69, Killhult
3:49, Örkelljunga 156:1 och Örkelljunga Bälgen.

Ärendet ska vara klart för fortsatt behandling i arbetsutskottet i
september 2019. Ärendet ska delrapporteras vid arbetsutskottets
sammanträde 2019-05-22.

Stefan Jacobsson lämnar delinformation till arbetsutskottet i ärendet.

Därefter vid arbetsutskottets sammanträde 2019-09-11 lämnas utförlig
information i Presentation - Solcellspark i Örkelljunga av Stefan
Jacobsson och Uno Nilsson, Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Arbetsutskottets behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskottet har därefter med utgångspunkt från
Presentationens slutord och rekommendation från Solcellspark i
Örkelljunga beslutat uppdra till kommunledningsförvaltningen
följande:

Investering i solcellspark med effekter över 255 kW kan konstateras ur
skatteaspekter vara anläggningar som på kommersiella grunder skall stå
på egna ben. Den ekonomiska vinningen från sådan investering är
tveksam då ingående parametrar är svåra att prognostisera.
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Investering i solcellsanläggning på byggnader med egen elkonsumtion
uppvisar däremot bättre ekonomiska förutsättningar, detta pga
skattetekniska effekter/subventioner vilket kan tolkas vara
myndighetens intentioner för att sådan byggnation skall ske.

Följande rekommendation ges: Satsa i första hand på investering i
solceller på byggnader med egen elkonsumtion.

1.Inventera kommunala byggnader för dimensionering av
solcellsanläggningar.

2.Välj byggnader vilka ger lägst investeringskostnad kontra erhållen
produktion.

3.Överstig ej 255 kW sammanlagd effekt inkl existerande anläggningar
(Forum och Högkullen), dvs välj ur inventeringslistan ett antal objekt
vilka tillsammans uppgår till ca max 145 kW.

4.Ansök så snart som möjligt till Länsstyrelsen om statligt stöd för
byggnation av solceller. (denna åtgärd borde forceras och så att man
hamnar i kösystemet för bidrag, ansökan är ej förpliktigande och man
kan hoppa av om man så önskar)

5.Se till att skaffa mätutrustning till anläggningarna så att mätning av
totalproduktion sker och att man erhåller Certifikat och
ursprungsgarantier för detsamma.

6.Anmäl den juridiska personen till inrapporteringssystemet Cesar hos
Energimyndigheten så att cert och ursprungsgarantier kan säljas.

7.Se till att skattereduktion för 30 000 kWh erhålles.

Arbetsutskottet föreslår mot bakgrund av presentationen och sina
uppdrag i ärendet att kommunstyrelsen beslutar lägga utredningen om
en Solcellspark i Örkelljunga kommun till handlingarna. Ärendet
överlämnas till kommunfullmäktige för information.
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Kommunstyrelsens behandling

Gunnar Edvardsson och Per-Uno Nilsson yrkar bifall till ärendets
behandling, vilket godkännes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-09-11 - KSAU § 219
Presentation Solcellspark Örkelljunga 20190821.pptx
Utredning ang solcellspark.docx
Tjänsteskrivelse solcellspark a.docx
Utredning solcellspark.pdf
Tjänsteskrivelse Anders Emgård - Utredning av solcellspark
sabotage.pdf
Svar från Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB - Solcellspark
Solcell kartskiss.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige som informationsärende
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KS § 186 KLK.2019.209 612

Besvarande av motion, S - Vård- och
Omsorgsprogrammet

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen Vård- och
omsorgsprogrammet översända utbildningsnämnden yttrande i
ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar därmed att avslå motionen.

Thomas Bjertner och Arne Silfvergren reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden om, dels återremiss, dels bifall till motionen.

Bakgrund
Leif Svensson, S, har inlämnat följande motion:

Behovet av arbetskraft inom vårdområdet är som alla vet väldigt stort.
Detta gäller i vår egen kommun såväl i omvärlden. Siffror för
kommande demografi och pensionsavgångar förstärker ytterligare detta
behov. Möjligheten till arbete efter genomgångna och godkända studier
är stora och tycks växa i framtiden.

Vid flera tillfällen har vi vid tidigare mandatperiod väckt frågan i
utbildningsnämnden hur man skulle kunna göra programmet attraktivt
att söka. Möjligheten till sommararbete och jobbgaranti efter godkända
studier har diskuterats. Uttrycket "mycket snack och lite verkstad" har
tyvärr visat sig stämma. En omvärldsanalys visar att flera kommuner
har lyckats vända antalet sökande och få ekonomi i programmet. Inför
läsåret 2018/19 fick t.ex. Katrineholm 74 st. förstahandssökande till 60
st platser.
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Utbildningsnämndens arbetsutskott, som bestämmer
utbildningscentrums programutbud, valde i stället att lägga ner
programmet. Ett oenigt arbetsutskott fattade beslutet med röstsiffrorna
2-2, där ordförandens utslagsröst fick fälla avgörandet. För
nedläggning var M och SD, medan däremot C avstod från att rösta och
S förordade att programmet skulle fortsätta och att man skulle göra en
större satsning på att rekrytera elever till programmet. Eleven får ett
redskap för att förstå hur människor fungerar, vilket ger en
handlingsberedskap oavsett om man väljer en framtid inom vården eller
studerar vidare inom ett annat område.

Vi vill

· att en aktiv rekrytering och marknadsföring för programmet
genomföres

· att eleverna blir erbjudna arbete inom vård- och omsorg under
och efter avslutad utbildning

· att programmet återupptages höstterminen 2020 om minst 10
elever söker programmet i Örkelljunga som förstahandsval.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

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

Utbildningsnämndens yttrande
Utbildningsnämnden har beslutat översända Kristian Lindgrens
tjänsteskrivelse till Kommunfullmäktige som svar på motionen, samt
föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kristian Lindgren har utrett motionen och presenterar ett svar i form av
en tjänsteskrivelse.

Vård- och omsorgsutbildning idag

Vård- och omsorgsprogrammet fasades ut 2017. Anledningen var ett
lågt antal sökande under lång tid som gjorde det ekonomiskt ohållbart
att bedriva utbildningen i egen regi. Gymnasieelever och
vuxenstuderande som vill utbilda sig inom vård- och omsorg är idag
inskrivna vid gymnasieskolor och vuxenutbildningar inom Familjen
Helsingborg. Det finns ett mycket bra utbud av utbildningar inom
Familjen Helsingborg som är tillgängliga för våra elever i Örkelljunga.
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Behovet av arbetskraft inom vård- och omsorgssektorn är stort. Frågan
om utbildningar på området påverkar även äldrevården och LSS i
kommunen. För att bidra till att tillgodose arbetskraftsbehovet inom
vården i Örkelljunga har vi idag en nära dialog med de skolor som
utbildar våra elever och vuxenstuderande för att de ska ha
arbetsplatsförlagt lärande (APL) i Örkelljunga. Örkelljunga ingår även i
Ängelholms VOC-samarbete där utbildningarna kvalitetssäkras och
marknadsförs.

Förutsättningar för att driva Vård- och omsorgsutbildning i egen regi
framöver

Utbildningscentrum har i dagsläget kapacitet för att bedriva utbildning
inom vård- och omsorg när det gäller lokaler, material och kompetens.
Förutsättningarna som föranledde utfasningen av gymnasieprogrammet
kvarstår dock. Vid den preliminära antagningen vt19 var det endast 1
elev som antagits till Vård- och omsorgsutbildningar på gymnasiet.

De förutsättningar som kan finnas är att i framtiden kombinera
yrkespaket inom vuxenutbildningen med gymnasiets IMY och en
eventuell gymnasiesärskola. Det förutsätter dock att kostnaderna för
den idag stora SFI-gruppen kan styras till ett yrkespaket inom Vård och
omsorg när behovet av SFI minskar.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden

Thomas Bjertner och Arne Silfvergren yrkar att ärendet i första hand
ska återremitteras och i andra hand att motionen ska bifallas.

Christian Larsson och Niclas Bengtsson yrkar tillstyrkan till
utbildningsnämndens förslag till beslut och därmed avslag på
motionen.

Proposition 1
Ordförande Christian Larsson ställer proposition, dels på frågan om
ärendet ska återremitteras, dels på frågan om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen bifaller det
sistnämnda förslaget.
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Kommunstyrelsen har således beslutat att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.

Thomas Bjertner och Arne Silfvergren reserverar sig mot beslutet.

Proposition 2
Ordförande Christian Larsson ställer därefter proposition, dels på
yrkandet om bifall till motionen, dels på utbildningsnämndens förslag
med avslag på motionen, varefter kommunstyrelsen beslutar tillstyrka
det sistnämnda förslaget.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige att
som svar på motionen översända utbildningsnämnden yttrande i ärendet
och att därmed avslå motionen.

Thomas Bjertner och Arne Silfvergren reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-09-18 - KSAU § 237
Motion, S - Vård- och Omsorgsprogrammet
Protokoll 2019-09-05 - UN § 80
Svar på motion om vård- och omsorgsprogrammet.docx
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 187 KLK.2019.413 006

Sammanträdesplan 2020

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderat förslag till
sammanträdesdagar 2020 för styrelsen och dess utskott.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslaget till
sammanträdesdagar 2020.

Bakgrund
Föreligger förslag till Sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige
samt kommunstyrelsens med dess arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-09-11 - KSAU § 225
Till kf, Ks_ksau_kf sammanträden 2020.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Suzana Bjelic för utläggning/bokningar av ledamöternas möten på
IPAD
Cassandra Agrinder för inbokningar av lokaler och förtäring 2020
Karin Sagnia för utläggning av möten på kommunens hemsida
Cassandra Agrinder och Karin Sagnia för sammanställning av grön
sammanträdestablå
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KS § 188 KLK.2019.101 07

Information från Familjen Helsingborg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Christian
Larsson och Niclas Bengtsson till handlingarna.

Bakgrund
Christian Larsson och Niclas Bengtsson informerar om arbetet med
Vision och Verksamhetsplan för Familjen Helsingborg.
___________
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KS § 189 KLK.2019.465 002

Delegationsbeslut för hemvärnsman

Kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga delegationsbeslutet till
handlingarna.

Bakgrund

· Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande 2019-09-19
om antagande av Hemvärnsman

___________
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