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KSAU § 204 KLK.2019.341 253

Markåtkomst - Behov av lageryta för Skånes Fagerhults
Torv

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 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 samhällsbyggnads-
förvaltningen 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.

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.

Arbetsutskottet har beslutat behandla ärendet 2019-08-28

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-08-21 - KSAU § 203
Epost- Skrivelse angående möjlighet till markåtkomst
Underlag- Arrendeavtal
Underlag- Markanvisningsavtal
Tjänsteskrivelse
Torven.docx
Bilaga 1- Karta över området
____________

Expedieras till:
Ksau 2019-09-11
Mikael Strömbäck
Kristian Swärd
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KSAU § 205 KLK.2019.218 217

Alternativa lokaler för Centrumhuset

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avstå från Brännborn
Fastigheter AB erbjudande till kommunen om att hyra f d Postens
lokaler i Örkelljunga med hänsyn till under hösten pågående
lokalutredningar avseende skollokaler och lokaler för äldreboende.

Thomas Bjertner reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra åt t f kommunchef
Stefan Christensson att undersöka alternativa lokaler för Centrumhusets
aktiviteter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat 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.

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 Brännborn
Fastigheter AB. Fritidsgårdens verksamhet hanteras av
utbildningsnämnden. Ungdomsrådet möte äger rum 2019-06-03.

Ungdomsrådets yttrande
Ungdomsrådet ställer sig generellt positiva till en eventuell placering
av fritidsgården i f.d. Postens lokaler då det är öppet, centralt, med
parkering utanför och insyn utifrån. Rådet vill dock lyfta fram att det
kan påverka vilka som väljer att vara på fritidsgården, med tanke på att
det är centralt och övervakat, samt att det är ännu en sak som placeras
centralt istället för att utöka byn.
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Rådet ställer sig frågande till boxningsrummet och placering av
datorerna. Datorerna är för nära biljardbordet. Rådet föreslår att man
flyttar biljardbordet till platsen för TV-spel/film samt att man gör om
boxningsrummet till träningsrum och/eller musikrum. Med detta
föreslår rådet att lokalen blir uppdelad i en social zon och en aktiv zon.

Bord och stolar som hamnar i den aktiva zonen kan då plockas bort, de
kommer inte användas när de står så öppet.

Rådet anser att det saknas aktiviteter för alla målgrupper. Kanske kan
man lägga till lite böcker och en läshörna och samverka med
biblioteket.

Rådet föreslår även att man tillför en projektor, på tv-väggen, så att
lokalen kan användas till annat när fritidsgården inte är öppen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen för fortsatta kontakter med
fastighetsägaren Brännborn Fastigheter AB avseende bl a kostnader.

Yttrande från kommunchefen
Kommunchef Stefan Christensson meddelar att han erhållit följande
uppgifter från Brännborn Fastigheter AB avseende kostnaderna m.m;

Avtalstid = 10 år
Yta = 390 kvm
Hyra = 1200 kr/kvm Årshyra = 468 000 kr

Arbetsutskottets behandling

Yrkande
Christian Larsson yrkar att arbetsutskottet ska avstå från Brännborn
Fastigheter AB erbjudande till kommunen om att hyra f d Postens
lokaler i Örkelljunga med hänsyn till under hösten pågående
lokalutredningar avseende skollokaler och lokaler för äldreboende.

Arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Thomas Bjertner reserverar sig mot beslutet.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2019-06-12 - KSAU § 173
Ungdomsrådets yttrande.pdf
190222 Skiss lokalanpassning Fritidsgård (2).pdf
Tjänsteskrivelse Brännborn.pdf
____________

Expedieras till:
Brännborn Fastigheter AB
Stefan Christensson
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Mathias Svensson
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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KSAU § 206 KLK.2019.414 303

Utökning av Verksamhetsområde för Örkelljunga
kommuns vatten- och avloppsanläggning - Bruket m m

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunens
verksamhetsområde för Örkelljunga kommuns Allmänna
vatten- och avloppsanläggning enligt beslut från
samhällsbyggnadsnämnden att gälla fr o m 2019-10-01.

Kommunfullmäktige noterar att beslutet om utökning av
verksamhetsområde åvilar kommunfullmäktige och att detta inte
uppmärksammats av samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning
VA-enheten föreslår Örkelljungas kommunfullmäktige att besluta om
att fastställa verksamhetsområde för Örkelljunga kommuns allmänna
vatten-och avloppsanläggning att gälla från och med 2019-01-01.

Motivering till beslut
Enligt § 6 i lagen om allmänna vattentjänster skall kommunen
bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattenförsörjning och
avlopp skall ordnas i ett större sammanhang genom en allmän
anläggning.

Fastställandet av den allmän VA-anläggnings verksamhetsområde har
den betydelsen att VA-lagstiftningens offentligrättsliga regelsystem blir
gällande inom verksamhetsområdet och därmed även gällande ABVA,
vilken reglerar rättigheter och skyldigheter mellan huvudman och
brukare av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.
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Nuvarande gällande verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen har reviderats vid ett antal tillfällen under åren.
Fastigheter, som är belägna utanför fastställt verksamhetsområde, är
inte uteslutna från möjligheten att ansluta sig till den allmänna vatten-
och avloppsanläggningen. Då det utanför verksamhetsområdet råder
avtalsfrihet kan man genom upprättande utav avtal reglera villkor och
kostnader så att även dessa fastigheter kan ges möjlighet att ansluta sig
och då oftast via privat utbyggda ledningar i de fall då ledningsnätets
kapacitet tillåter och ledning finnes. På så vis kan eventuellt fler
fastigheter erbjudas möjlighet till anslutning till den allmänna vatten-
och avloppsanläggningen trots att de inte är belägna inom gällande
verksamhetsområde.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat fastställa verksamhetsområde
för Örkelljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning i
enlighet med nedanstående uppgifter, att gälla från och med
2019-01-01:

Fastighetsförteckning för utökat verksamhetsområdet för vatten
och utökat verksamhetsområdet för spillvatten i Örkelljunga
kommun, Örkelljunga tätort, Bruksområdet.

Verksamhetsområdet för vatten behöver utökas med följande
fastigheter:
Bryggan 1, Glindret 1, Glindret 2, Glindret 3, Glindret 4
Metspöet 2, Metspöet 3, Metspöet 4, Metspöet 7, Åran 1
Åran 2, Östra Ringarp 8:102

Verksamhetsområdet för spillvatten behöver utökas med följande
fastigheter:
Bryggan 1, Glindret 1, Glindret 2, Glindret 3, Glindret 4, Metspöet 1
Metspöet 2, Metspöet 3, Metspöet 4, Metspöet 7
Nätet 1, Sänket 1, Sänket 2, Åran 1, Åran 2
Östra Ringarp 8:102, Östra Ringarp 8:190
Östra Ringarp 8:308, Östra Ringarp 8:340

Beslutsunderlag
Utökat VA SBN 2018-12-10 paragraf 108.pdf
Utökad verksamhetsområde.pdf
____________

Expedieras till: Kommunstyrelsen
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KSAU § 207 KLK.2019.380 141

Örkelljunga Näringsliv styrelse - Vidareutveckling av
projekt "Affärsresan"

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uttala att utskottet är
mycket positivt till den verksamhet som Örkelljunga Näringsliv
utför för kommunen.

Arbetsutskottet kan däremot inte bifalla ansökan om anslag i den
formen som föreslås genom att finansiera en projektledartjänst till
ett årligt anslag om 350.000 kronor.

Arbetsskottet kommer i samband med en översyn av uppdrag
inom kommunledningskontoret att prioritera arbetsuppgifter som
till stor del kan beröra de som presenterats i skrivelsen.
Arbetsutskottet ber att få återkomma under hösten i detta ärende.

Arbetsutskottet ställer sig även i fortsättningen öppen för att
behandla framställningar om anslag från Örkelljunga näringsliv
till enskilda projekt som har till syfte att främja näringslivet i
kommunen,

Bakgrund
Örkelljunga Näringsliv har inlämnat följande skrivelse:

Alla drar nytta av ett gott företagsklimat. Ju fler framgångsrika och
växande företag det finns i en kommun desto fler jobb, högre
skatteintäkter och därmed ökat välstånd. En kommun med ett bra
företagsklimat lockar till sig nyetableringar av företag. Samtidigt det är
också viktigt att se till att värna det som är.

Örkelljungas företagsklimat är på många sätt ganska bra. Vi ligger på
plats 54 av de 290 svenska kommunerna i Svenskt Näringsliv rankning,
en placering som både kunde — och har varit - varit sämre, men som
mycket väl skulle kunna bli bättre då alla förutsättningar finns. Dessa
förutsättningar behöver dock en skjuts på vägen.
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Företagarföreningen Örkelljunga Näringsliv verkar i Örkelljunga
kommun och drivs av ideella krafter. Föreningens enda syfte är att
främja näringslivet i kommunen, bland annat genom att skapa nätverk
där företagare träffas och kan utbyta idéer, sprida kunskap och på så
sätt kunna få till stånd ännu fler och bättre affärer.

Affärsresan fram till idag

Upplägg och aktiviteter

Örkelljunga Näringsliv har sedan 2017 drivit projektet Affärsresan,
tack vare finansiellt stöd av Leaderprojektet. Syftet med Affärsresan är
att stimulera, samordna, utveckla och skapa stolthet över näringslivet i
Örkelljunga och målet är att skapa tillväxt i form av nyanställningar
och nyetableringar genom nätverk och utbildningsinsatser.
Projektets aktiviteter har varit uppskattade och framgångsrika, och vi
kan se att intresset för företagande har ökat i kommunen. Det är också
positivt att Örkelljunga går mot trenden i Skåne och visar på kraftigt
ökat nyföretagande jämfört med övriga kommuner. Hittills har
projektet bland annat genomfört följande:

"Örkelljunga Träffas" 2017, som satte ett tydligt avtryck hos invånarna
i Örkelljunga och skapat en värdefull vi-känsla. Evenemanget samlade
ca 2000 besökare på Forum och kommer att upprepas den 9:e
november 2019. "Örkelljunga träffas bidrar till en fin marknadsföring
av kommunen.

Satsningar på utbildning av nya och befintliga företagare, om allt från
styrelsearbete till GDPR, rekrytering till handel och mycket mer.

Företagsbesök och inspirationsföreläsningar.

Nätverksbyggande mellan företag och andra intressenter.

Mentorverksamhet som stöd för företagare.

En riktad satsning på samverkan mellan skola, näringsliv och kommun
för att om möjligt ge eleverna en positiv framtidsbild och hjälpa dem i
deras val av utbildning och yrkesval.
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Styrning och finansiering
Projektet Affärsresan har haft en projektledartjänst, som idag ligger på
50 % och till en kostnad på cirka 350 000 kr/år. Denna har varit
nödvändig för att projektet kunnat genomföras och administrera
aktiviteterna. Tjänsten är finansierad året ut via Leader, som därefter
upphör. Således är projektets framtid oklart. Företagarföreningen med
styrelsen i Örkelljunga Näringsliv lägger utöver projektledningstjänsten
ner ca 600 ideella arbetstimmar årligen på verksamheten till detta
tillkommer timmar för enbart styrelsearbete, men har inte de
ekonomiska förutsättningarna att kunna finansiera en fortsättning på
projektledartjänster med egna medel.

Affärsresans framtid
Örkelljunga Näringsliv anser att det vore beklagligt om alla de
framsteg och erfarenheter samt de uppskattade aktiviteterna skulle
försvinna och det nedlagda arbetet vara bortkastat. Inte minst skulle det
drabba kommunens företagsklimat och det värdefulla samarbete som
nu finns, både mellan företagen och mellan näringsliv och kommun.

Örkelljunga Näringsliv vill därför erbjuda Örkelljunga Kommun att
komma in som partner i projektet Affärsresan genom att hjälpa till med
att finansiera projektledartjänsten. Kostnaderna för detta är 350.000
kronor årligen och för att främja kontinuiteten i verksamheten bör
åtagandet sträcka sig över initialt tre år.

Alternativt kan kommunen ta över stafettpinnen helt i form av
projektledarskap och drift.

Beslutsunderlag
Vidareutveckling av projekt "Affärsresan"
____________

Expedieras till:
Örkelljunga Näringsliv
Stefan Christensson
Krister Persson
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KSAU § 208 KLK.2017.318 812

Roddtävling - World Masters Rowing 2021 -
Informationsärende

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
till handlingarna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att Örkelljunga kommun skall,
tillsammans med Helsingborgs stad, Event in Skåne och Svenska
roddförbundet, eftersträva att rekrytera World Masters Rowing 2021 till
Örkelljunga och Hjälmsjön samt åtar sig att avsätta upp till 400 000 kr
ur 2021 års budget för evenemangsspecifika kostnader.

I skrivelse meddelar näringslivs- och turismchef Krister Persson att
roddtävlingen inte blir av eftersom Svenska Roddförbundet beslutat att
inte gå vidare med ansökan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse projektet inställt.docx
Protokoll 2017-11-01 - KS § 205
____________

Expedieras till:
Krister Persson
Helsingborgs stad
Event in Skåne
Kultur- och fritidsnämnden
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KSAU § 209 KLK.2019.21 00

Informationsärenden 2019

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga
informationsärendena till handlingarna.

Bakgrund
Protokoll Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2019-05-23
KLK 2019.28
Protokoll Söderåsens Miljöförbund 2019-06-11, KLK 219.26
Protokoll NÅRAB 2019-06-12, KLK 2019.29
SKL - Meddelande från SKL:s styrelse (7/2019) om Förbundsavgiften
år 2020 till Sveriges Kommuner och Landsting, KLK 2019.381
Detaljplan för fastigheten Östra Spång 4:48 m fl - granskning PLAN
2014:1
Årsredovisning 2018 för VoB Syd AB, SN 2019.172
Kultur- och fritidsnämndens förslag att Luppundersökningen bör
behandlas i budgetarbetet 2020. KFN 209.81
____________
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