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KSAU § 210 KLK.2019.4 00

Eventuellt övriga ärenden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att som extra ärende
hantera KLK 2019.457 Initiativ, Alliansen i Örkelljunga - Från ord
till handling - Helhetsgrepp vad gäller särskilt boende.
____________
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KSAU § 211 KLK.2019.446 03

Information från näringslivs- och turismchef

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Krister Persson till handlingarna.

Bakgrund
Krister Persson, näringslivs- och turismchef informerar om pågående
aktiviteter enligt bl a följande:

· Padelhall i Örkelljunga

· Näringslivsstrategi
____________
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KSAU § 212 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 bl a följande:

· Delårsrapport

· Budgetarbetet
____________
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KSAU § 213 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 kommunledningens
verksamhet.
____________
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KSAU § 214 KLK.2019.114 622

Besvarande av Motion, SD - Bättre kost i kommunens
verksamhet

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera
motionen till utbildningsnämnden för erhållande av svar på
motionens attsats. Svar önskas senast till arbetsutskottets
sammanträde 2019-12-18.

Bakgrund
Anneli Eskilandersson och Stefan Svensson har för
Sverigedemokraterna inlämnat följande motion:

Sverigedemokraterna tycker det är viktigt att kommunens kost är god,
näringsriktig och av bra råvaror. Vi har bra personal som också
näringsberäknar, tillagar och serverar bra mat inom vår verksamhet.
Kommunen ska tillhandahålla en bra kost som kan erbjudas i princip
alla. Dock har kommunen ingen skyldighet att specialanpassa kost på
grund av religiösa skäl, när det redan finns kost som är bra och som
individen kan äta.

Idag har dock övriga partiers önskan om mer mångfald gjort maten och
tillagningen betydligt mer komplicerad och därmed fördyrat
tillagningen, vilket tar resurser från annan viktig verksamhet. Det finns
över 4000 olika religioner i världen och många av dem har olika regler
och föreställningar kring vilken mat som är lämplig att äta för deras
följare. Mångfald kan inte gärna betyda att enbart anpassning till några
få av dessa religioner är önskvärt och alla förstår att en total anpassning
till alla religioner är näst intill omöjligt och knappast önskvärt.

Det enda rimliga förhållningssätt som man kan ha, som är hållbart i
längden utifrån kostnader och nytta, är att anpassa maten efter
näringsinnehåll och då göra en rätt med kött/fisk och en rätt som är
vegetarisk. Därmed får alla elever möjlighet att välja fritt mellan dessa
rätter och ingen behöver förklara sitt val utifrån etik eller moral.
Kommunen lever också upp till kravet på att erbjuda alla en bra kost.
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Med anledning av problematiken med fördyrande religiös kost, yrkar vi
Sverigedemokrater följande

Att kosten som serveras i Örkelljunga kommun ska vara utan
alternativa kötträtter av religiösa skäl.”

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-03-13, § 72, remitterat
motionen till Utbildningsnämnden för yttrande senast 2019-08-21.

Kostchef Roland Renteria har svarat på motionen i form av en
tjänsteskrivelse.

Tjänsteskrivelse - utredning av motionen

Örkelljungas åtta tillagningskök använder idag sin kapacitet maximalt
och i två av dem är kapaciteten omfattande. Det är krävande att hålla en
hög kvalitet och garantera säkra måltider, eftersom allergikost ökar
ständigt och att kapaciteten och arbetstiden inte har ökat parallellt. I
fem tillagningskök är kocken ensam med all matlagning medan i tre
kök (centralkök) finns det en kock som lagar bara allergikost. De
senaste åren har det varit mycket diskussion om att skolan bör erbjuda
en alternativ maträtt t.ex. en vegetarisk rätt varje dag.

Om kostverksamheten hade kapacitet och tid skulle det ha införts en
alternativ maträtt som är vegetarisk för flera år sedan. Senast det
gjordes en större köksombyggnation var för mer än 25 år sedan och
samtidigt har kravet för en mer blandad kosthållning ökat de senaste
åren utifrån samhällsperspektivet. I dagens läge kan kostenheten inte
erbjuda en alternativ maträtt t.ex. en vegetarisk rätt varje dag på grund
av begränsad kapacitet och personalkostnader.

Ärendets behandling i Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har beslutat att som yttrande till
kommunfullmäktige över motionen "Bättre kost i kommunens
verksamhet" översända skrivelsen från kostchef Roland Renteria.

Av skrivelsen framgår bl a att kostenheten i dagens läge inte kan
erbjuda en alternativ maträtt, t ex en vegetarisk rätt varje dag på grund
av begränsad kapacitet och personalkostnader.

Motionen anses därmed besvarad.
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Utbildningsnämnden har beslutat att som yttrande till
kommunfullmäktige över motionen "Bättre kost i kommunens
verksamhet" översända skrivelsen från kostchef Roland Renteria. Av
skrivelsen framgår bl a att kostenheten i dagens läge inte kan erbjuda
en alternativ maträtt, t ex en vegetarisk rätt varje dag på grund av
begränsad kapacitet och personalkostnader.

Motionen föreslås därmed anses besvarad.

Arbetsutskottets behandling

Yrkande
Niclas Bengtsson yrkar att ärendet ska återremitteras till
utbildningsnämnden för erhållande av svar på motionens attsats.

Arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Beslutsunderlag
Motion, SD - Bättre kost i kommunens verksamhet
Protokoll 2019-08-15 - UN § 70
Svar på motion från (SD) - Bättre kost i kommunens verksamhet.pdf
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Ksau 2019-12-18
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KSAU § 215 UBF.2018.307 611

Extra satsning på årskurs 7 för att öka möjligheten till
goda studieresultat

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från utbildningsnämnden till handlingarna.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har beslutat 2018-12-06 § 105 att ställa sig positiv
till tjänsteskrivelsen från utbildningschefen om extra satsningar i
årskurs sju, med syfte att öka möjligheten till goda studieresultat.
Utbildningsnämnden har beslutat översända tjänsteskrivelsen till
kommunstyrelsen för vidare behandling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-01-16 § 1 beslutat att uppdra
åt utbildningsnämnden att till 2019-04-10 presentera:

· en utvärdering av effekterna av de 2,0 mkr som tilldelades
nämnden av kommunfullmäktige under § 83/2017 enligt ärende
"Initiativ från M, KD, C, SPI och L - En bra utbildning och
skola är det viktigaste vi kan ge våra barn (KLK 2017.98), samt

· en utvärdering av skolresultatet för höstterminen 2018.

Utbildningsnämnden har 2019-04-04 § 39 beslutat att översända
utbildningschefens tjänsteskrivelse från 2019-03-14 som svar till
kommunstyrelsens arbetsutskott. I tjänsteskrivelsen lämnas en
redogörelse för hur pengarna kopplade till initiativet har använts, samt
statistik över skolresultatens utveckling under 2018.

Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser inte att utbildningsnämnden
svarat på de två uppdrag som arbetsutskottet lämnade 2019-01-06.
Arbetsutskottet återremitterar ärendet till utbildningsnämnden, med
uppdrag att presentera en utvärdering av effekterna av de 2,0 miljoner
kronorna som kommunfullmäktige tilldelat utbildningsnämnden, samt
en utvärdering av skolresultatet för höstterminen 2018.
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Utbildningsnämnden ska lämna utvärderingarna senast till
arbetsutskottets sammanträde 2019-08-21.

Utbildningsnämnden har beslutat översända utbildningschefens
tjänsteskrivelse som svar till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Av utbildningschef Ingela Ströms skrivelse framgår följande:

Utvärderingen av effekterna är inte lätt att göra eftersom en del av
pengarna, som beskrivs i tidigare svar, gick åt att täcka kompensation
för löneökning samt ersätta fristående enheter enligt principen om
bidrag på lika villkor.

Resultaten höjdes och detta beror till viss del på riktade insatser för de
elever som riskerade att inte nå målen. Utan de två miljonerna hade
detta inte varit möjligt. Det stöd vi har satt in för nyanlända elever kan
man inte se ett omedelbart resultat av.

Här ges de elever i åk 7 och 8 möjlighet att nå bättre resultat i sitt
slutbetyg. De insatser som satts in för elevernas psykiska mående har
bidragit till att våra hemmasittare har fått ett utökat stöd och har högre
närvaro i skolan. Detta bör bidra till att de kan avsluta sin grundskola
med högre måluppfyllelse. Att tydligt visa på höjda resultat kopplat till
utökad budget är svårt.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-12-06 - UN § 105
Protokoll 2019-04-04 - UN § 39
Extra satsning på stöd i årskurs 7 för att öka möjligheten till goda
studieresultat.docx
Tjänsteskrivelse - svar till KSAU om extra satsning på åk 7.pdf
Protokoll 2019-08-15 - UN § 71
Tjänsteskrivelse - Svar till KSAU efter återremiss av ärendet gällande
extra satsning på årskurs 7
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
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KSAU § 216 KFN.2019.50 828

Skrivelse från Örkelljunga Pensionärers Bowlingklubb
gällande bowlingbanornas skick

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till
beredningen inför Budget 2020 och Ekonomisk långtidsplanering
2021-2022.

Arbetsutskottet noterar att arrendekontraktet går ut 2020 och en
ny upphandling ska genomföras. I samband härmed är det
angeläget att det finns en tydlighet i kravbeskrivningen avseende
banornas skötsel och underhåll så att man kan utvärdera och
förutsätta att kraven i arrendekontraktet följs.

Bakgrund
Föreningen Örkelljunga Pensionärers Bowlingklubb har inkommit med
en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden gällande konditionen på
bowlinghallens banor.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat skicka skrivelsen vidare till
kommunstyrelsen för att undersöka möjligheten att tidigarelägga
investeringen av en ny oljemaskin.

Arbetsutskottet noterar till ärendet att anslag för banorna upptagits i
den ekonomiska långtidsplanen 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att i en återremiss till
kultur- och fritidsnämnden efterhöra

· Oljemaskinens status, inköpsår och när banorna är lagda

· Oljemaskinens och banornas skötsel

· Varför banorna inte oljas in inför spontanspel

· Hur banorna underhålls i förhållande till arrendekontraktets
utformning
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Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att överlämna svar till
kommunstyrelsens arbetsutskott enligt följande.

· Oljemaskinens status, inköpsår och när banorna är lagda
Oljemaskinen i sim- och bowlinghallen köptes in under 2013, har en
avskrivningstid på fem år (2018) och har enligt leverantör normalt sett
en livslängd på minst fem, men upp till ca tio år med reservation för
byte under denna tid till nya motorer.

Banorna lades 2007 och har enligt leverantör en livslängd på ca tjugo
år, beroende på skötsel och slitage.

Status
Leverantör servade maskinen innan sommaren och slitagedelar är
beställda. Oljemaskinen är av enkel modell och kan enligt entreprenör
inte lägga exakta oljeprofiler, vilket anses ovanligt och försvårande för
spel.

· Oljemaskinens och banornas skötsel

Skötsel oljemaskin görs enligt instruktioner från VBS. Inför varje
oljning kontrolleras/påfyllnad av olja och bantvättmedel

Efter varje avslutad oljning torkas maskinen, Två gånger per år (inför
säsong) görs en grundligare rengöring av maskinen 
En gång per år görs service på plats med personal från VBS.

Skötsel banor
Efter avslutad oljning kontrolleras så att bana att oljning ser bra ut. 
Manuell torkning vid kägelplats sker efter avslutad oljning. 
Efter avslutad oljning torkas ansats och vid oljefläckar, med ny trasa vid
varje fläck.

Banan oljas inför varje träning samt match, vilket blir måndag-torsdag
(vid match och träning andra dagar så oljas även inför detta). Vid
dubbelmatcher under hösten kommer banorna oljas med en oljning på
morgonen och en oljning mellan matcherna.
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· Varför banorna inte oljas in inför spontanspel

Entreprenören menar att de inför helger samt ”nöjesbowling” aldrig har
märkt en efterfrågan på oljning. Där frågan kommit upp inför enstaka
bokningar har man oljat. 

Att olja där inte behov finns medför att mycket onödig olja kommer ner
i bowlingmaskinerna och försämrar deras kapacitet och även ett onödigt
användande av kemikalier och olja. 

Vid sommaruppehållet har entreprenören i samverkan med förening
bestämt om en dag i veckan där det oljas och där det är fritt fram att
boka för spontanspel.

· Hur banorna underhålls i förhållande till arrendekontraktets
utformning
Ur avtal, närmare precisering finns inte:

Beslutsunderlag
Skrivelse från Örkelljunga Pensionärers Bowlingklubb gällande
bowlingbanornas skick.pdf
Protokoll 2019-08-22 - KFN §92
Mail tlill Caroline Arvill från Firma Erland Björkman.docx
____________

Expedieras till:
Pärm Budgetberedningen
Kultur- och fritidsnämnden
Christer Pålsson
Sara Larsson Platschef Sim Motion Bowling
Stefan Christensson
Anna Lindström
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KSAU § 217 KFN.2019.20 889

Meröppet Skånes Fagerhult

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar meddela kultur- och fritidsnämnden att
kommunen kommer att ta ett helhetsgrepp för framtiden vad
gäller kommunens verksamheter och byggnader, däribland
Solgården. Arbetsutskottet beslutar därmed i nuläget avvakta med
att ta ställning till hur frågan om Meröppet i Skånes Fagerhult ska
hanteras.

Bakgrund
Enligt tidigare behandling (KFN §45 KFN.2019.2 ) beslutade kultur-
och fritidsnämnden att uppdra till förvaltningen att fortsätta att utreda
kostnaderna för införandet av Meröppet i Skånes Fagerhult samt att
nämnden då inkommer med ny förfrågan om investeringsmedel
gällande meröppet när utredningen är genomförd.

Kultur- och fritidschefen har redogjort för kostnadsuppskattning
gällande Meröppet i Skånes Fagerhult.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat godkänna den framlagda
kostnadskalkylen och ställa sig bakom projekt Meröppet på Solgården i
Skånes Fagerhult. Projektet ska påbörjas 2019 under förutsättning att
investeringsmedel finns till förfogande.

Kultur- och fritidsnämnden har vidare beslutat att i kommande
budgetförhandlingar ta hänsyn till ökade driftkostnader på 65 000
kronor.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2019-08-22 - KFN §91
Meröppet på Solgården i Skånes Fagerhult, kostnadsuppskattning.pdf
Meröppet på Solgården i Skånes Fagerhult verksamhetsplan.pdf
Protokoll 2019-04-04 - KFN §45
____________

Expedieras till:
Pärm Budgetberedningen
Kultur- och fritidsnämnden
Stefan Christensson
Anna Lindström
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KSAU § 218 KLK.2019.38 812

Besvarande av motion, M - Fritidsbank för fritids- och
sportutrustning i Örkelljunga kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera
motionen till kultur- och fritidsnämnden för besvarande i enlighet
med förslagen om återremiss från Theresa Lindahl.

Arbetsutskottet ser det även som angeläget att från kultur- och
fritidsnämnden erhålla följande information:

· Intresset från berörda föreningar om att en Fritidsbank
inrättas och inställningen till eventuell konkurrens av
föremålen vid loppisar etc

· Intresset från berörda föreningar om ideell medverkan i
arbetet med bildandet och handhavandet av en Fritidsbank

Svar önskas senast till arbetsutskottets sammanträde 2020-01-22.

Bakgrund
Theresa Lindahl. M, har inlämnat följande motion:

Att utöva idrott eller fritidsaktiviteter är en glädje för många och bidrar
till att barn och unga rör på sig vilket ur hälsosynpunkt även bidrar till
förbättrad folkhälsa längre fram i livet. Men att hålla på med idrott och
fritidsaktiviteter kan också vara förknippat med ganska höga kostnader
speciellt om man kanske behöver prova sig fram för att kunna hitta
”sin” sport/aktivitet.

I flera kommuner har man därför inrättat en s.k. Fritidsbank där man
ska kunna låna utrustning enligt ett beprövat koncept. Utrustningen är
skänkt av allmänheten, på det här sättet är man både miljövänlig där
saker kommer till fortsatt användning samtidigt som barn och unga kan
få en chans att utöva en aktivitet utan att det behöver kosta en
förmögenhet. En fritidsbank fungerar som ett bibliotek fast med fritids-
och sportutrustning. Den första öppnade i Forshaga norr om Karlstad
för fem år sedan och sedan dess har konceptet spritt sig till andra
kommuner.
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Många fritidsaktiviteter och idrotter kräver specialutrustning som
skridskor, hjälmar, fotbollsskor, pjäxor och skidor osv. Saker som
kostar ganska mycket i inköp speciellt om de kanske inte används
mycket och för att barn snabbt växer ur sin utrustning. Har man
dessutom fler barn med olika intressen kan kostnaderna ganska snabbt
skena iväg.

Att inrätta en fritidsbank för att underlätta för barn och unga att pröva
på och kunna utöva en fritidsaktivitet/sport är en viktig del i det
folkhälsoarbete som vi redan påbörjat i Örkelljunga kommun, en
fritidsbank underlättar för familjer samtidigt som det är en nyckel i
att stärka det viktiga föreningslivet.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till kultur-
och fritidsnämnden för yttrande till arbetsutskottet senast 2019-06-12.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat skicka yttrandet från kultur- och
fritidschef Caroline Arvill till kommunstyrelsens arbetsutskott för
vidare hantering.

Av yttrandet framgår följande:

En Fritidsbank i Örkelljunga har potential att ge en mängd positiva
effekter i samhället. I kommunens Lupp-undersökning uppger barn och
unga kostnad som hinder för att kunna ha en aktiv fritid. Här kan en
Fritidsbank spela stor roll eftersom det innebär att låna lek- och
sportredskap gratis. Avstånd var även det ett hinder och här kan en ev.
placering i centralorten innebära att effekten av satsningen minskar.
Fritidsbanken som organisation är mån om att kommuner startar
kvalitativa verksamheter för att kunna nå full effekt. Det innebär minst
en 50 % fast tjänst som koordinator dels för personal och material och
dels för att verka proaktivt i samhället för att inspirera och marknads-
föra möjligheterna med en Fritidsbank.Övrig personal kan i ett längre
perspektiv utgöras av deltagare i kommunens arbetsmarknadsenhet,
både i Fritidsbankens butiksdel och i produktionsdelen där reparationer
osv kan utföras. Men även här finns en kostnadsaspekt att ta hänsyn till
då man idag tar ut en mindre avgift för att utföra arbete.
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För en lyckosam satsning i kommunen bör budget avsättas. Samtidigt
bör en förankringsprocess sjösättas inom kommunens alla delar då en
Fritidsbank kan ha betydelse för en bred grupp av individer och kan
innehålla olika modeller av samarbeten. Man bör även räkna med ett
längre tidsperspektiv för att nå maximal effekt samt ett klart uppdrag
till kommunens tjänstepersoner att prioritera frågan.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunfullmäktige föreslås att som svar på motionen översända
kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-05-09, § 62.

Kommunfullmäktige föreslås avslå Theresa Lindahls motion om att
inrätta en Fritidsbank för fritids- och sportutrustning i Örkelljunga
kommun eftersom det inte finns något förslag till hur fritidsbanken ska
finansieras.

Kommunfullmäktiges återremiss efter förslag från Theresa
Lindahl m fl
Kommunfullmäktige har därefter efter förslag frånTheresa Lindahl m fl
beslutat att med nedanstående motiveringar återremittera ärendet till
kommunstyrelsen:

Förslag att man i svaret på motionen presenterar finansieringsalternativ.

Förslag att man undersöker hur andra kommuner som t ex Ljungby och
Bromölla på ett enkelt sätt funnit lösningar inför ett genomförande.

Förslag att svaret tar hänsyn till av kommunfullmäktige antagen
Avfallsplan för Nårab som i inriktningsbeslut anger att Utlåning/hyra
sportutrustning berör Kultur Fritid i respektive kommun och
idrottsföreningar.

Beslutsunderlag
Motion, M - Fritidsbank för fritids- och sportutrustning i Örkelljunga
kommun
Protokoll 2019-05-09 - KFN §62
Fritidsbanken 2019, yttrande KFN.pdf
____________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Ksau 2020-01-22
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KSAU § 219 KLK.2018.250 379

Utred förutsättningarna för att investera i en egen
solcellspark

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottet beslutar uppdra till
kommunledningsförvaltningen att med utgångspunkt från
Utredningen Slutord och rekommendation från Solcellspark i
Örkelljunga hantera ärendet enligt 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.

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)
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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.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

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.

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
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någon har anledning/önskemål om att bringa åverkan på anläggningen
hamnar inom spekulationssfären och är därför svår att fastställa."

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att 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 har lämnat delinformation till arbetsutskottet i
ärendet.

Arbetsutskottets behandling
Vid arbetsutskottets sammanträde har lämnats utförlig Presentation -
Solcellspark i Örkelljunga av Stefan Jacobsson och Uno Nilsson,
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Beslutsunderlag
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:
Kommunstyrelsen
Stefan Christensson plus utredning solcellspark
Mathias Svensson plus utredning solcellspark
Stefan Jacobsson
Per-Uno Nilsson
Ksau 2020-02-19
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KSAU § 220 KLK.2019.269 371

Motion, C - Egentillverkad el

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen
till fastighetschef Mathias Svensson för yttrande senast 2020-02-19.

Sammanfattning
Martin Gustafsson (C) lämnar 2019-04-16 in följande motion.

"Egentillverkad el!

I en tid då vi alla bör stå upp för miljön, klimatet och minskad
energianvändning är det dags att i Örkelljunga ta nästa steg, nämligen
att som en av de första kommunerna bli självförsörjande på el.

Centerpartiet är drivande nationellt på att ta ansvar, utveckla och förnya
tankesättet bl a runt energipolitiken. I Örkelljunga skulle detta kunna
innebära att all el som vi använder i och på våra egna anläggningar
skulle tillverkas lokalt på t ex tak och fasader. Troligen skulle vi inom
en relativt kort tidsperiod kunna spara stora summor som vi idag lägger
på el.

Idag har våra stora elbolag bra modeller där man kan byta energi över
året för att jämna ut topparna under somrarna med dalarna under den
mörka delen av året. Därför anser vi att ett första steg i denna riktning
vara att inventera alla kommunens byggnader, hur ser taken ut?, hur ser
fasaderna ut?, hur stora solanläggningar skulle behövas? Var skall dom
placeras?, vilken blir avbetalningstiden?, mm, med syfte att bli helt
självförsörjande på el, därför yrkar vi på att kommunfullmäktige i
Örkelljunga beslutar:

Att: uppdra åt Kommunstyrelsen att genomföra en inventering på alla
kommunens byggnader med syfte och som mål att bli helt
självförsörjande på el, och återkomma till kommunfullmäktige med
omfattning och kostnader för att nå målet, samt eventuella statsstöd.
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Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppta motionen
till behandling efter det att kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-21 behandlat KLK 2018.250 Motion om solcellspark i egen
regi.

Beslutsunderlag
Motion, C - Egentillverkad el
____________

Expedieras till:
Mathias Svensson
Stefan Christensson
Ksau 2020-02-19
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KSAU § 221 KLK.2018.597 293

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

Arbetsutskottets enhälliga förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar 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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Arbetsutskottets behandling
Arbetsutskottet har en genomgång av ärendet.

Ärendet ajourneras klockan 15.20-15.25.

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

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 222 KLK.2019.342 293

Motion, S - Det nya äldreboendet på Lycksta äng

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera
motionen till fastighetschef Mathias Svensson för yttrande
senast 2020-05-13.

Bakgrund
Thomas Bjertner har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen
inlämnat följande motion:

Efter många turer fram och tillbaka är ännu inget slutgiltigt beslut fattat
om det framtida äldreboendet på Lycksta äng.

Det föreligger bland annat förslag på att privata aktörer skall bygga och
förvalta det nya äldreboendet. Kommunen ska därefter hyra
anläggningen. Det finns vissa som inbillar sig att det skulle bli billigare
än om kommunen själv svarar för detta.

Oss veterligt finns det ingen privat aktör som vill bedriva den här typen
av verksamhet utan att tjäna pengar.

En privat aktör kommer i grova drag att ha samma kostnader som
kommunen och vill naturligtvis därutöver göra en så stor vinst som
möjligt.

Det är synnerligen naivt att tro att en sådan lösning skulle bli billigare.
Kommunen har idag en väl fungerande organisation och kompetens att
sköta sina nuvarande äldreboenden. Avveckla inte detta! De kommer
med största sannolikhet att alldeles utmärkt sköta även ett nytt
äldreboende.

Kommunen har ett stort antal miljoner, vilka vi tidigare haft hjälp av
för att få kommunens ekonomi att gå ihop och därmed sluppit att höja
skatten. Nu är inte detta tillåtet längre, men pengarna får användas för
investeringar.
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Hänvisande till ovanstående yrkar vi:
-Att Örkelljunga kommun, i enlighet med LOU, omgående påbörjar
upphandling avseende ett nytt äldreboende på Lycksta äng.
-Att fastigheten skall ägas och förvaltas av kommunen.
-Att verksamheten i äldreboendet skall bedrivas i kommunal regi.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att åter behandla ärendet
vid sammanträde 2019-09-11.

Beslutsunderlag
Motion, S - Det nya äldreboendet på Lycksta äng
____________

Expedieras inklusive motion till:
Mathias Svensson
Stefan Christensson
Ksau 2020-05-13

30(40)



Sammanträdesprotokoll 2019-09-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 223 KLK.2019.207 311

Besvarande av Motion, SD - Smarta farthinder

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet
till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande efter det att
nämnden inhämtat planerat faktaunderlag kring smarta
farthinder i ärendet. Svar önskas efter det att
samhällsbyggnadsnämnden hanterat ärendet 2019-12-10.

Bakgrund
Tommy Brorsson har för Sverigedemokraterna inlämnat följande
motion:

Det finns idag dålig respekt för de fartgränser som finns i vår kommun
och våra innevånare beklagar sig ofta över att inget görs. Det har under
senaste året byggts ett flertal farthinder på strategiska ställen vilka
förhoppningsvis fungerar. De är emellertid en begränsning för såväl
räddningstjänsten som busstrafiken. Med flexibla smarta hinder är det
lätt att låta t.ex räddningstjänsten få fri fart.

Många kommuner sänker farten till 40 och ibland till 30 km.
Undersökningar visar att sänka fartgränsen med 10 km ger endast en
sänkning med 4 km i genomsnitt.

Med smarta farthinder får man en automatisk övervakning som kan
anpassas till olika gränser där t.ex vid skolor gäller 30 vid skoltid och
50 övrig tid. Poliserna har begränsade resurser och det är sällsynt med
nattliga kontroller då buskörning förekommer som mest frekvent så
även där skulle flexibla smarta farthinder ge en vinn vinn situation.

Kanske skall kommunen lägga in i budgeten ett nytt hinder varje år där
kommuninnevånarnas förslag om placering ligger till grund för
placeringen.
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Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår:

Att kommunen undersöker om smarta farthinder är en möjlig väg att
reducera hastigheten på trafiken och öka efterlevnaden av dagens
fartgränser.

Att kommunen investerar i denna typ av farthinder.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast till arbetsutskottets
sammanträde 2019-09-11.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat bifalla förvaltningens förslag
till faktabaserad utredning, som ska tillställas SBN 2019-12-10, och att
motionen anses besvarad i avvaktan på utredningens resultat.

Enligt Mikael Strömbäcks yttrande ses bl a följande åtgärder som
inledande metoder för att få faktaunderlag;

1.Återkommande trafik- och hastighetsmätningar berörande matar-och
infartsvägar. Därefter behovsmätning på primärvägar. Mätningarna
sammanställs till utredningen. Tid för utredning 2-3 års period för att få
ett överensstämmande helhetsperspektiv.

2.Kartläggning för möjliggöra obehindrad trafik för utryckningsfordon.
Bör ske i samråd med polis, ambulans och räddningstjänst. Hänsyn ska
även tas till andra samhällsviktiga funktioner.

3.Utvärdering och erfarenheter från andra närliggande kommuner som
använder sig av smarta trafikhinder.

Beslutsunderlag
Motion, SD - Smarta farthinder
Protokoll 2019-08-26 - SBN § 85
Tjänsteskrivelse
____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ksau 18 december 2019
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KSAU § 224 KLK.2019.341 253

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

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

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.

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

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
Tjänsteskrivelse
Torven.docx
Bilaga 1- Karta över området
Underlag- Markanvisningsavtal (rev. 2019-09-11, KS)
Underlag- Arrendeavtal (rev. 2019-09-11, KS)
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 225 KLK.2019.413 006

Sammanträdesplan 2020

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderat förslag till
sammanträdesdagar 2020 för styrelsen och dess utskott. Ärendet
överlämnas även till kommunfullmäktige för fastställande av
sammanträdesdagar 2020.

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

Beslutsunderlag
Sammanträdesplan.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 226 KLK.2019.445 107

Söderåsens Miljöförbund - Delårsrapport 2019

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

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
Protokollsutdrag 2019-08-27 Anslagsbevis Delårsrapport
Söderåsens Miljöförbund - Delårsrapport 2019
Bilaga 3 §78 halvårsredovisning.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 227 KLK.2019.457 293

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

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna Initiativet till
kommunstyrelsen.

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.

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

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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