
 

 
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Tid och plats 2013-05-15 – Kommunhuset klockan 13.20-16.00. 

Beslutande  

 Carina Zachau (M) – ordförande, klockan 13.20-15.30, ej § 104 
Christer Olsson (S) - andre vice ordförande, ordförande § 104 
Marianne Sternegård (C) – tjänstgörande ersättare 
Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot 
Thomas Bjertner (S) – ledamot 
 
 

Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare 
Stefan Christensson ekonomichef, § 103, 105-107 
Peter Andreasson, kommunchef  
Anders Magnusson, Söderberg & Partner, § 103 
Karl Pamp, Söderberg & Partner, § 103 
Christian Larsson, företagsrekryterare, § 104 
 

Justering 
 

Justerare Thomas Bjertner 
 

 
Plats och tid  

 
Kommunhuset 2013-05-22, klockan 13.00. 

Justerade paragrafer §§ 102 - 110 

Underskrifter  

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

Ordförande  
................................................................. 
Carina Zachau, ej § 104                           Christer Olsson, § 104 

Justerare  
................................................................. 
Thomas Bjertner  

  

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

Sammanträdesdatum 2013-05-15 

Datum för uppsättande 
av anslag 

2013-05-24 
 

Datum för nedtagande av 
anslag 

2013-06-17 
 

Förvaringsplats för  
protokoll 

 
Kommunkansliet 

Underskrift  
................................................................. 
Kenth Svensson 
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KSAU § 102  KLK.2011.156  006  
 

Eventuellt övriga ärenden  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 

att som informationsärende behandla förlikningen med  

 Ambes Elservice AB.  

___________ 
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KSAU § 103  KLK.2013.3  024  
 

Kommunens pensionsförvaltning  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt 

ekonomichefen att undersöka om kommunen skall vidta några 

förändringar beträffande fördelningarna av kommunens placeringar 

utifrån finanspolicyn. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat uppdra åt 

kommunchefen att ta kontakt med berörda för att presentera ytterligare 

information om kommunens placeringar. Ärendet skall åter behandlas 

vid arbetsutskottets sammanträde 2013-04-17. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från Anders 

Magnusson och Karl Pamp, Söderberg& Partner genom. Av 

presentationen framgår bl a placeringar i form av aktier, räntor och 

obligationer. Dessutom diskuteras kommunens tillgångar i 

pensionsportföljen.  

 

Beslutsunderlag 

KSAU § 36 2013-02-27  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna 

____________ 
 
Expedieras till: 

Stefan Christensson  
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KSAU § 104  Klk.2013.128  00  
 

Information från företagsrekryterare Christian Larsson  
 

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar företagsrekryterare 

Christian Larsson om arbetet med att försöka få företag etablerade i 

Örkelljunga kommun. Som konkret exempel nämns de diskussioner som 

pågår med bilbesiktningsföretag, butiker m fl. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

____________ 
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KSAU § 105  KLK.2011.350  250  
 

Markbyte mellan fastigheterna Östra Spång 4:48 och del 
av Östra Spång 4:9 (Gillebagaren)  
 

Gillebagaren AB, Näckrosvägen 19, 286 72 Åsljunga har under 2010 

inkommit med hemställan om start av planprocess för Örkelljunga, Östra 

Spång 4:48.  

 

Kommunstyrelsen har under 2010 beslutat 

 

att uttala att kommunen är positiv till att sökanden Gillebagaren 

AB, dels upprättar detaljplan för området Östra Spång 4:48, dels 

svarar för sin del av kostnaden för projektet enligt kommunens 

plan- och exploateringspolicy 

 

att in- och utfartsvägarna och kommunens egen mark fram till 

Riksväg 24 medtas i planområdet 

 

att utförande sker enligt kommunens riktlinjer för utarbetande av 

detaljplaner m m, 

 

att uppdra åt plan- och byggnämnden att samordna fortsatt 

 arbete med planen 

 

att in- och utfartsvägarna över Riksväg 24 mellan aktuellt 

planområde och planen Östra Spång 6:7 m fl, sydöst 

Skåneporten (KB Torpet planen) samordnas, samt 

 

att  framhålla vikten av att GC-vägen genom planområdena 

säkerställes så att anställda och besökare kan färdas mellan 

planområdena, Riksväg 24 och väg E4. 

 

Arbetsutskottet har vidare under 2011 beslutat 

 

att  uppdra åt samhällsbyggnadsenheten att ta fram ett förslag till  

 avtal om markbyte som innebär att Continental Bakeries North  

 Europe AB blir ägare till den del av fastigheten Östra Spång 

 4:9 som ligger öster om E4:an och norr om väg 24 och 

 Örkelljunga kommun blir ägare av den nordöstra delen av 

 fastigheten Östra Spång 4:48 
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Beslutsunderlag 

KSAU § 208 2011-10-12  

Tjänsteskrivelse 2011-09-30 

Östra Spång/ Gillebagaren 2011-09-30 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 

att uppdra åt mark-och exploateringsingenjör Vanja Carlsson 

att kontakta Continental Bakeries North för att undersöka 

intresset för ett eventuellt markbyte,samt 

 

att  åter behandla ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 

12 juni 2013.  

____________ 
 
Expedieras till: 

Vanja Carlsson 

Ksau den 12 juni 2013  
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KSAU § 106  KLK.2013.21  88  
 

Besvarande av motion - Meröppet bibliotek  
 

Gun Kempe, M, och Mats Persson, MO, har kommit in med motion 

daterad 2013-01-07 om meröppet bibliotek i Örkelljunga. 

Av motionen framgår följande: 

 

I Nordvästra Skånes Tidningar av den 30 december går att läsa om 

Veberöds bibliotek som sedan 2009 har meröppet bibliotek. Både utlån 

och besökssiffror pekar stadigt uppåt sedan tiderna för öppethållandet 

utökades. Biblioteket har meröppet fram till klockan 22 alla dagar genom 

att speciella kort för inloggning eller genom att registrera sig med 

fingeravtryck för att komma in på de obemannade tiderna. Av artikeln 

framgår att många positiva erfarenheter har rönts. Även i Ängelholm 

pågår utredning för meröppna bibliotek.  

 

Med beaktande av ovan anförda hemställer motionärerna att fullmäktige 

ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur 

Örkelljunga kommuns bibliotek skulle kunna införa meröppet bibliotek.  

 

Beslutsunderlag 

Motion - Meröppet bibliotek 2013-01-14 

KF § 13 2013-01-28  

 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till 

kultur-och fritidsutskottet för yttrande senast 2013-04-30. 

 

Beslutsunderlag 

Motion - Meröppet bibliotek 2013-01-14 

KSAU § 42 2013-02-27 2013-03-05 

Yttrande -Kerstin Tell 2013-04-23 

Beslut - Unkfu § 32 2013-04-23 
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Kultur- och fritidschef Kerstin Tell har framfört följande i sitt yttrande: 

 

Meröppna bibliotek är en företeelse som diskuteras relativt flitigt inom 

biblioteksvärlden. Veberöd var ett av de första i landet som prövade 

denna möjlighet 2009 och man har nu hunnit få några års erfarenhet. 

Hittills har de flesta bibliotek som startat upp denna form av 

öppethållande varit mindre filialer med undantag för Kävlinge som 

nyligen öppnat upp även huvudbiblioteket. Därifrån finns än så länge inte 

så mycket erfarenhet att hämta. 

 

En utredning behövs för att klarlägga vilka förutsättningar som krävs när 

det gäller lokalerna och deras utformning, när det gäller entré, plats för 

utlånings- och återlämningsautomater, larmbågar m.m. och även 

passersystem, utlåningssystem m.m. bör utredas och kostnaderna 

beräknas. Utlåning med hjälp av RFID, datachip i böckerna, är ett krav i 

de system som erbjudits i dagsläget. Att införa detta kan vara ett första 

steg mot att möjliggöra meröppna bibliotek. 

 

Kultur- och fritidschefen har föresslagit att kultur- och fritidsutskottet 

beslutar  

 bifalla motionen vad gäller utredning, och  

 anser i övrigt att frågan därefter bör behandlas i samband med 

budgetarbetet i vanlig ordning då investeringar kommer att 

krävas. 

 

Kultur- och fritidsutskottet har beslutat 

 

att avge yttrande enligt kultur- och fritidschefens förslag, samt  

 

att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige 

besluta  

 

att som svar på motionen översända yttrandet från kultur- och 

fritidsutskottet, samt 

 

att bifalla motionen. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen  
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KSAU § 107  KLK.2013.125  531  
 

Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2013-12-15 
och ett år framåt  
 

Skånetrafiken efterhör om kommunen önskar några tillköp under 

kommande år, dvs från tidtabellskiftet i december 2013 till 

tidtabellskiftet i december 2014. Tillköp i skoltrafik eller Natur o 

Kulturbussen hanteras separat. 

 

Beslutsunderlag 

Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2013-12-15 och ett år framåt  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 

att meddela Skånetrafiken att tillköp för närvarande inte är 

aktuellt, samt 

 

att kommunen är mycket positiv till Skånetrafikens traditionella 

engagemang med resor till och från kommunen i samband med 

studentfirandet i Helsingborg samt Helsingborgsfestivalen.   

____________ 
 
Expedieras till: 

Skånetrafiken, Leif Olsson  
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KSAU § 108  KLK.2013.131  009  
 

Kommunledningsresa 2013  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 

att anmäla Carina Zachau, Christer Olsson och Peter 

Andreassons till Kommunförbundets kommunledningsresa 

2013. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörda  
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KSAU § 109  KLK.2013.138  001  
 

Revidering arbetsordning   
 

Fullmäktiges presidium har tagit initiativ till en översyn av kommun-

fullmäktiges arbetsordning. Den nu gällande arbetsordningen antogs av 

kommunfullmäktige 2005-11-21 Kf § 144, med giltighetstid 2006-01-01 

och tills vidare. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har 2013-02-04 behandlat frågan om att 

revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige och lämnar följande 

förslag som är reviderade i översänt dokument.  

 

Under paragrafer:  

 

§ 10 Reviderad formulering av sammanträdets sluttid från 23.00 till: När 

klockan närmar sig 22.00 väcker fullmäktiges ordförande förslag om att 

avsluta mötet vid denna tidpunkt, alternativt väljer kommunfullmäktiges 

ledamötet att fortsätta efter klockan 22.00.  

 

§ 35 Kursiverad text tillägges: Kommunchefen, eller den denne utser 

som ersättare, tjänstgör som sekreterare hos kommunfullmäktige och 

kommunfullmäktiges valberedning. 

 

§ 36 Ikraftträdandedag revideras efter taget beslut 

 

Planerings- och utredningssekreterare Sarah Lundberg har presenterat 

ärendet i en tjänsteskrivelse. Av skrivelsen framgår att 

kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

 att revidera arbetsordningen enligt förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - revidering arbetsordning 2013-05-08 

Revidering arbetsordning 2013-05-08 

Gamla arbetsordningen 2013-05-08 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige 

besluta 

 

att godkänna förslaget till reviderad Arbetsordning för 

kommunfullmäktige.  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 110  KLK.2013.50  00  
 

Stämning från Ambes Elservice AB  
 

Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau informerar i ärende om 

förlikning med Ambes Elservice AB. 

 

Beslutsunderlag 

Stämning från Ambes Elservice AB 2013-02-14 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.   

____________ 
 


