
Sammanträdesprotokoll 2013-08-14
Kommunstyrelsen

Tid och plats 2013-08-14 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.50.

Beslutande
Carina Zachau (M) - ordförande
TomasNilsson (C) - förste vice ordförande
Christer Olsson (S) - andre vice ordförande
Arne Andersson (M) - ledamot, Clas Engström (KD) - ledamot
Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot, Thomas Bjertner (S) - ledamot
Mikael Eskilandersson (SD) - ledamot
Arne Silfvergren (S) - ledamot
Lennart Danielsson, (M) - tjänstgörande ersättare
Marianne Sternegård (C) - ledamot

Bjarne Daa, Rolf Vestman, Mary-Anne Persson, ersättare
Peter Andreasson, kommunchef

Övriga deltagande Stefan Christensson, ekonomichef, § 85

Justering
Kenth Svensson, kommunsekreterare

Justerare Gunnar Edvardsson

Plats och tid Kommunhuset 2013-08-15, klockan 09:30.

Justerade paragrafer §§ 85 - 91

Underskrifter

Sekreterare
.................................................................
Kenth Svensson

Ordförande
.................................................................
Carina Zachau

Justerare
.................................................................
Gunnar Edvardsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2013-08-14

Datum för uppsättande
av anslag

2013-08-19 Datum för nedtagande av
anslag

2013-09-11

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet

Underskrift
.................................................................
Kenth Svensson
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Sammanträdesprotokoll 2013-08-14
Kommunstyrelsen

KS § 85 KLK.2013.186 040

Ekonomisk information

Ekonomichef Stefan Christensson informerar om kommunens
ekonomiska situation. Av informationen framgår bl a hanteringen av
fakturor, behörigheter samt nämndernas resultat per halvår.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________

Expedieras till:
Stefan Christersson
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Sammanträdesprotokoll 2013-08-14
Kommunstyrelsen

KS § 86 KLK.2011.150 014

Bredbandsstrategi

Vid arbetsutskottets sammanträde har information lämnats från
kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau. Av informationen har
framgått att man från olika instanser förordar att man upprättar en
Bredbandsstrategi för hela kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att uppdra åt IT-enheten att ta fram ett förslag till
Bredbandsstrategi som ska gälla hela Örkelljunga kommun,
samt

att förslaget skall presenteras vid arbetsutskottets sammanträde
den 19 juni och att handlingarna till arbetsutskottet skall utsändas
senast den 12 juni.

IT-samordnareLeif Kristensson har inlämnat en tjänsteskrivelse i
ärendet samt förslag till Bredbandsstrategi 2014-2020. Av förslaget
framgår att medborgare och företag i Örkelljunga kommun skall ha
tillgång till bredbandsanslutning med mycket hög hastighet. Genom en
fiberförbindelse kan hushåll och företag verka på samma villkor som i
storstäder och andra platser där man satsat på att bygga ut fibernät. En
utbyggnad av fibernät i kommunen bidrar till att Örkelljunga kommun
blir ett attraktivt val för hushåll och företag.

I förslaget till Bredbandsstrategi föreslår Leif Kristensson att
kommunen avsätter 900 tkr (Nio hundratusen kronor) per år under
perioden 2014-2020 för att bidra till målet att 90 % av alla hushåll och
företag i Örkelljunga kommun skall ha möjlighet att få tillgång till
bredband på minst 100 Mbit/s senast år 2020.

Beslutsunderlag
KSAU § 128 2013-06-19
Tjänsteskrivelse - Leif K, IT pdf
Förslag till beslut -Bredbandsstrategi till Ks
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till Bredbandsstrategi för Örkelljunga
kommun 2014-2020, samt

att det årliga anslaget 2014-2020 om 900.000 kronor skall delas
upp på 500.000 kronor för investering och 400.000 kronor för
drift. Den totala investeringsanslaget blir därmed 3.500.000
kronor.Anslagen hanteras i budgetarbetet.

____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 2013-08-14
Kommunstyrelsen

KS § 87 KLK.2011.367 252

Fastighetsförvärv - Örkelljunga Eket 1:66 och 1:13

Mark- och exploateringsingenjör VanjaCarlsson meddelar att
Örkelljunga kommun genom exekutiv auktion hos
Kronofogdemyndigheten i Helsingborg 2013-06-04 förvärvat
fastigheterna Örkelljunga Eket 1:66 och 1:13 till en köpeskilling av
150 000 kronor.

Beslutsunderlag
KSAU § 131 2013-06-19
Tjänsteskrivelse - Mark- och exploateringsingenjör
Information Kungsleden 19

Kommunstyrelsen beslutar

att täcka kostnaden för inköp och erforderliga arbeten avseende
fastigheterna Örkelljunga Eket 1:66 och Eket 1:13 genom
ianspråktagande av 300.000 kronor i Tilläggsbudget 2,
investering, samt

att uppdra åt fastighetsingenjör Stefan Andersson att under
2013 ombesörja rivningen av byggnaden.

____________

Expedieras till:
Stefan Andersson
Kristian Swärd
Stefan Christersson
VanjaCarlsson
Jerker Widerström
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Sammanträdesprotokoll 2013-08-14
Kommunstyrelsen

KS § 88 KLK.2013.155 001

Antalet ledamöter till kommunfullmäktige kommande
mandatperiod

Förslag till antalet ledamöter i kommunfullmäktige kommande
mandatperiod har inlämnats från olika partier.

Beslutsunderlag
KSAU § 137 2013-06-19
Skrivelse
Svar - S
Svar -Fp
Svar -SD
Svar - KD
Svar - M
Svar - C
Svar - KD

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Förslag i kommunstyrelsen
Mikael Eskilandersson föreslår 31 ledamöter i kommunfullmäktige
2014-2018.

Tomas Nilsson föreslår 41 ledamöter

Christer Olsson föreslår 35 ledamöter

Representanter från Kristdemokraterna avstår från att lämna förslag på
antalet ledamöter i kommunfullmäktige 2014-2018.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de framlagda förslagen och finner att
Tomas Nilssons förslag antas.

Voteringbegärs och följande beslutsgång godkännes:
Tomas Nilssons förslag utses som huvudförslag. Mikael
Eskilanderssons förslag ställs mot Christer Olssons förslag i en
kontraproposition.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kontraproposition.
Ordföranden ställer Mikael Eskilanderssons förslag mot Christer
Olssons förslag och finner att det sistnämnda förslaget skall utgöra
motförslag mot huvudförslaget.

Ordföranden ställer därefter Tomas Nilssons förslag mot Christer
Olssons förslag.

Omröstning
Omröstning är begärd och följande voteringsproposition godkännes.
Den som önskar bifalla Tomas Nilssons förslag röstar ja. Den det ej vill
röstar nej. Vinner nej har Christer Olssons förlag antagits.

Genomförd omröstning utfaller med 5 JA, 4 NEJ och 2 AVSTÅR.

Tomas Nilsson, Arne Andersson, Lennart Danielsson, Marianne
Sternegård och Carina Zachau röstar ja. Christer Olsson, Thomas
Bjertner, Arne Silfvergren och Mikael Eskilandersson röstar nej.
Gunnar Edvardsson och Clas Engström avstår från att rösta.

Kommunstyrelsen föreslår såldes kommunfullmäktige besluta

att kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun fr o m
mandatperioden 2014-2018 skall bestå av 41 ledamöter, samt

att informera länsstyrelsen om beslutet.

Noteras att kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet klockan
16.10-16.20.
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 2013-08-14
Kommunstyrelsen

KS § 89 KLK.2012.62 260

Naturvårdsgrupp

Kommunstyrelsen har beslutat

att utse en Naturvårdsgrupp för Örkelljunga kommun
som skall erbjudas bestå av representanter från följande
organisationer/sammanslutningar etc:

Anders Sturesson, tjänsteman, sammankallande/samordnare,
1 förtroendeman från majoriteten i kommunstyrelsen
1 förtroendeman från oppositionen i kommunstyrelsen
Landsbygdsutvecklaren, Örkelljunga kommun
1 representant från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
1 representant från Örkelljungabygdens Natur
1 representant från Hushållningssällskapet
1 representant från Skogsstyrelsen
1 representant från Regionmuséet

att Naturvårdsgruppen träder i kraft 2013-01-01

att anslaget för 2013 är 100.000 kronor

att Anders Sturesson skall vara attestansvarig för verksamheten

att eventuell arvodering hanteras inom respektive organisation

att Naturvårdgruppen bör hålla 4 sammanträden per år

att rapportering skall ske till kommunstyrelsen, Örkelljunga
kommun varje halvår

att Naturvårdsgruppen skall ha ett aktivt arbetssätt med
naturvårdsfrågor som är av stor vikt för framtiden. Arbetet
skall därför vara både bejakande och innehålla preventiva
åtgärder för att befrämja naturvårds- och landsbygdsfrågor i
Örkelljunga kommun.

8(12)



Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
KSAU § 121 2013-06-12
Minnesanteckningar från naturvårdsgruppens möte 9 april 2013

Kommunstyrelsen har dessutom beslutat att uppdra åt
naturvårdsgruppen att som inledande arbete välja maximalt 3 projekt;
ett större projekt och 2 mindre projekt enligt presenterat urval att
underställas kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut.

Naturvårdsgruppen har därefter genomfört olika sammankomster och
minnesanteckningar föreligger från ett par sammanträden. I
minnesanteckningarna framförs bl a följande förslag till projekt för
2013:

Långalts myr med omgivningar.
Gruppen började med att avgränsa aktuellt område enligt följande;
Gränsen dras i befintliga vägar med start i Boalt - ned mot Tockarp -
vika av mot Lönnsjöholm - mot Karsatorp - mot Långalt och tillbaka till
Boalt.

Bete på ängar sydost om Vita sjö
Återuppta betet på ängar sydost om Vita sjö. Eftersom det finns fler
betesmarker som också bör bevaras ska man se denna mark som ett
pilotprojekt.

Slåtteräng
En slåtteräng skall eventuellt ingå som ett mindre projekt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat godkänna
naturvårdsgruppens förslag om projekt för Långalts myr, Vita sjö och en
slåtteräng.

Kommunstyrelsen noterar att minnesanteckningarna finns under
kommunens hemsida flik miljö- och hälsa, naturvårdsgruppen,
möten 2013.

Kommunstyrelsens beslutar

att godkänna Naturvårdsgruppens information enligt
minnesanteckningar.

____________

Expedieras till:
Anders Sturesson

9(12)



Sammanträdesprotokoll 2013-08-14
Kommunstyrelsen

KS § 90 RN.2013.11 170

Örkelljunga kommuns nominering av ordförande till
räddningstjänstförbundet

I förbundsordningen för räddningstjänstförbundet anges följande:

Direktionen ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Ledamöter och
ersättare utses från respektive medlem med fördelning enligt nedan.
 
Helsingborgs stad                 3 + 3
Ängelholms kommun           2 + 2
Örkelljunga kommun            2 + 2
 
För direktionen gäller reglemente som medlemmarna fattar
samstämmiga beslut om.
 
Ledamot ska samtidigt vara ledamot eller ersättare i
kommunfullmäktige i medlemskommunen.
 
Mandattiden är fyra år och räknas från och med året efter allmänna val
har hållits i landet, till och med det fjärde året efter det allmänna valet.
 
Ordförande i direktionen ska utses av Helsingborgs stad. Direktionen
väljer för varje mandatperiod bland sina övriga ledamöter 1:e vice och
2:e vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika
kommuner.

Enligt uppgift har kommunfullmäktige i Helsingborg nominerat
Christian Orsing till ordförande och kommunfullmäktige i i Ängelholm
nominerat Ola Carlsson till vice ordförande.

Kommunfullmäktige i Örkelljunga har nominerat Carina Zachau (M)
och Thomas Bjertner (S) som ledamöter i Direktion.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige har även beslutat att bemyndiga kommunstyrelsen
att fatta eventuella övriga beslut inom ramen för ärendet.

Förslag i kommunstyrelsen

Gunnar Edvardsson föreslår att Carina Zachau nomineras som andre
vice ordförande från Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsen beslutar

att inför sammanträde med Direktionen för
Räddningstjänstförbundet nominera Carina Zachau
som andre vice ordförande.

____________

Expedieras till:
Direktionen för räddningstjänstförbundet
Carina Zachau
Jan-Inge Hansson
Ängelholms kommun
Helsingborgs kommun
Bengt-Ove Ohlsson
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Sammanträdesprotokoll 2013-08-14
Kommunstyrelsen

KS § 91 KLK.2013.185 00

Informationärenden

· Protokoll - NÅRAB § 1087-1090
· Brev - angående Örkelljunga Orienteringsgymnasiums framtid
· Trafikverket - Finansierings- och Genomförandeavtal för utbyggnad av

gång- och cykelförbindelse Klk 2013.160 312
· Beslut UNKFU § 25 Badplatsens dag

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________
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