
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2013-09-04 - i Kommunhuset klockan 13.45-16.00.

Beslutande
Carina Zachau (M) - ordförande
TomasNilsson (C) - förste vice ordförande
Christer Olsson (S) - andre vice ordförande
Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot
Thomas Bjertner (S) - ledamot
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Peter Andreasson, kommunchef
Stefan Christensson, ekonomichef, § 151, 152
Vanja Carlsson, mark- och exploateringsingenjör, § 153

Justering
Justerare Gunnar Edvardsson
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 151 KLK.2013.201 042

Delårsrapport för kommunstyrelsens verksamhet 2013

Ekonomichef Stefan Christensson meddelar att kommunstyrelsen
redovisar en positiv avvikelse på 2,0 mkr jämfört med budget per den
30 juni 2013. De stora posterna som förklarar avvikelsen är 0,4 mkr
lägre underhållskostnader på fastigheterna än beräknat. Kostnaderna för
vandalisering ligger 1 mkr under budget.

Viktiga händelser under perioden
· Anställning av ny kommunchef, ny ekonomichef och en

företagsrekryterare.
· Kommunen har avstått från att delta i samarbetet Skåne –

Nordväst avseende HRfrågor.
· Kommunen arbetar vidare med ambitionen att det ska upprättas

tågförbindelse till Örkelljunga.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna delårsrapporten för kommunstyrelsens verksamhet
2013.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 152 KLK.2013.202 042

Delårsrapport för Örkelljunga kommun 2013

Årets resultat
Ekonomienheten presenterar delårsrapport för Örkelljunga kommun
2013. Delårsrapporten visar ett resultat på 8,2 mkr före extra ordinära
kostnader och jämförelsestörande poster, vilket ska jämföras med ett
budgeterat resultat på 2 mkr. Resultatet efter extraordinära poster och
jämförelsestörande poster blev -7,1 mkr. Den jämförelsestörande
posten på -15,3 mkr avser ett utökat pensionsåtagande på grund av att
diskonteringsräntan har sänkts.

Balanskravet enligt Kommunallagen innebär att kommunerna över
tiden, minst måste generera ett nollresultat. Ett eventuellt underskott
under ett år måste återställas under de tre närmaste åren. Balanskravet
beräknas på resultatet före extraordinära och jämförelsestörande
poster, vilket innebär att sänkningen av diskonteringsräntan inte
påverkar balanskravet.

Viktiga kommunövergripande händelser under perioden

· Örkelljunga kommun har beslutat om att bilda ett
räddningstjänstförbund tillsammans med grannkommuner
Ängelholm och Helsingborg.

· Arbetet med en fördjupad kartläggning av folkhälsofrågorna
pågår i samarbete med Länsstyrelsen.

· Industrimark har iordningställts och förberetts för försäljning.
· Samtal har förts med Landshövding och Region Skåne i frågor

som har betydelse för kommunen sett ur ett regionperspektiv.
· Migrationsverket har inrättat ett asylboende på Hallandsvägen.
· Konstgräs anläggs på idrottsplatsen i samarbete med

kommunens idrottsföreningar.
· Kommunens fastigheter Ankaret och Högkullen är sålda till

Svedulf, ett företag från Åstorp som redan äger fastigheter i
Örkelljunga.

· Arbetet med att få till stånd spårbunden trafik till Örkelljunga
fortsätter.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

4

· Ett nytt arbetsmarknadsråd har inrättats i Örkelljunga kommun
med representanter för politiker, kommunen,
arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet.

Beslutsunderlag
Delårsrapport för Örkelljunga kommun 2013, pdf
Beslut - Sn § 101
Beslut - Sbn § 74, ojusterad
Beslut - Un § 73

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att godkänna delårsrapporten för Örkelljunga kommun
2013.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna rapporten till revisorerna inför
kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

4(13)



Sammanträdesprotokoll 2013-09-04
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 153 KLK.2013.195 251

Förslag till köpekontrakt för försäljning av del av
Fagerhult 1:69

Henrik Johansson, delägare på Karl-Erik Transport AB anhåller om att
få köpa 14.500 kvm vid industriområdet i Skånes Fagerhult. Företaget
planerar att bygga en fabrik för torvhantering på 400 kvm.

Beslutsunderlag
Förslag till köpekontrakt för del av Fagerhult 1:69
Beslut - ksau § 125

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra åt mark- och
exploateringsingenjör VanjaCarlsson att fortsätta diskussioner med
företaget enligt Riktlinjer för reservation och försäljning av kommunal
verksamhetsmark, daterade 2012-10-05.

Ett förslag till köpekontrakt har upprättats och VanjaCarlsson meddelar
att överenskommen köpeskilling är 725.000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till
beslut.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 154 KLK.2012.329 250

Agera över ytterligare utbyggnad av Väla

Mats Persson och Leif Sigbo hemställer i skrivelse att kommunen
kraftfullt agerar mot en ytterligare utbyggnad på Väla.

Beslutsunderlag
KSAU § 246 2012-12-12
Agera över ytterligare utbyggnad av Väla
Protokollsutdrag - Sbn § 85, ojusterad
Yttrande om Väla

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera skrivelsen till
samhällsbyggnadsnämnden och Cg Nilsson för yttrande senast
28 februari

Cg Nilsson näringslivsansvarig framför följande i yttrande över
initiativet:

I Skåne Nordvästs strukturplan anges att något ytterligare köpcentrum
ska inte etableras i nordvästra Skåne. Det är ett politiskt måldokument,
som dock inte är juridiskt bindande. Ytterst är det varje kommun, som i
sin översiktsplan och detaljplaner bestämmer, under förutsättning av
länsstyrelsens godkännande, när, var och hur nya affärskomplex får
etableras.

Örkelljunga, som inte är grannkommun till Helsingborg, har inga reella
möjligheter att förhindra den pågående utvecklingen på Väla
köpcentrum. Skarpa formuleringar riktade mot utbyggnaden till
Helsingborgs stad eller till ledningen för köpcentrumet kan nog skapa
mediedebatt, men kommer inte att leda till någon förändring av
centrumets utbyggnadsplaner.
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Örkelljunga kommun kan inte nå framgång med att agera mot
utbyggnadsplaner hos det stora Väla köpcentrum, varken som enskild
kommun eller tillsammans med flera kommuner. Däremot är
förhoppningen att våra lokala handlare fortsätter att hitta bra sätt att
förhålla sig till den givna verkligheten i omvärlden genom att vara
kreativa, extra serviceminded och gärna skaffa sig flera ben att stå på i
konkurrensen. Till syvende och sist handlar det om att
kommuninvånarna finner det lokala utbudet så intressant ur olika
perspektiv att man prioriterar närhet och service framför att göra
utflykter till Väla.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att som sitt eget yttrande
översända skrivelsen från näringslivsansvarig Cg Nilsson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna yttrandet från samhällsbyggnadsnämnden och
näringslivsansvarig Cg Nilsson.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 155 KLK.2012.379 710

Besvarande av motion - Barnfattigdom

Gun Kempe, M, och Mats Persson, MO, har inlämnat motion
2012-12-10 om barnfattigdomen i Örkelljunga.

Avmotionen framgår att Rädda Barnen nyligen presenterat sin
undersökning om barnfattigdomen i Sverige. Barnfattigdomen minskar
något i hela Sverige men inte i flera av de nordvästskånska
kommunerna.

Av undersökningen framgår att Örkelljunga halkat ner i sin placering
från 14.2 till 16.4 procent. Det är en sorglig läsning att barnfattigdomen
har ökat i Örkelljunga kommun. Barnfattigdomen är ett problem
nationellt sett men kan inte lösas enbart med insatser på nationell nivå i
form av att systemen kring försörjning ses över. Enligt Gun Kempe och
Mats Persson har den enskilda kommunen också ett ansvar för vad som
kan göras på hemmaplan i form av mer samarbete mellan skolan,
fritidsområdet och kulturen för att hjälpa barnen.

Med hänvisning till ovanstående hemställer motionärerna att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa vilka
strategier som finns eller behöver tas fram för att minska
barnfattigdomen i Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
KSAU § 39 2013-02-27
Yttrande över motion
Motion - Barnfattigdom

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskottet har beslutat att
remittera motionen till ledningsgruppen för sammanställning
av ett gemensamt yttrande utifrån förslag från respektive verksamhet.
Yttrandet skall vara kommunkansliet tillhanda senast 2013-08-31.
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Kommunchef Peter Andreasson framför i yttrande bl a följande slutsats
och förslag till beslut:

Barnfattigdomen är ett stort problem, både lokalt och nationellt.
Arbetslösheten är ett spöke som påverkar andelen barnfattiga. Det finns
inga enkla lösningar. Det krävs först och främst att barnperspektivet
finns med i alla kommunala planeringar och beslut. Vidare måste
kommunala instanser bli än bättre på att samarbeta för barnens bästa,
organisera på bästa sätt och resursoptimera. Kommunala bidrag kan
styras för att nå bästa effekt för att minska konsekvensen av
barnfattigdom. Mer kommunala medel kan behöva tillskjutas för att nå
större effekt i detta hänseende. Motionen föreslås bifallen med
hänvisning till översänt yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att som svar på motionen översända yttrandet från kommunchef
Peter Andreasson, samt

att motionen därmed anses vara bifallen.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 156 KLK.2013.204 043

Anslag till tiomilatävling år 2019

Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau föreslår att kommunen
skall bevilja ett kommunalt bidrag till tävlingen Tiomila när denna
arrangeras i Örkelljunga kommun 2019.

Beslutsunderlag
Skrivelse om anslag till tiomilatävling år 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att Örkelljunga kommun lämnar ett förhandslöfte att medverka
i arrangemanget Tiomila och att kommunens medfinansiering
är 400.000 konor, samt

att överlämna ärendet till ekonomienheten för bevakning inför
arrangemangets genomförande 2019.

____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 157 KFN.2013.40 869

Invigning av scen i Dalen

Kultur- och fritidsutskottet har beslutat äska 30 000 kr i
tilläggsanslag för invigningsarrangemang av scen Kul i Dalen samt
att uppdra åt kultur- och fritidschefen att planera arrangemanget.

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från
kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau.

Av informationen framgår bl a

· Kultur- och fritidsutskottets beslut är inte längre aktuellt
· Föreningen har överlämnat anslaget 199.200 kronor från

Sparbanksstiftelsen till kommunen.
· Invigningen genomförs den 5 oktober på kulturdagen

klockan 14.45. Klockan 15.00 genomförs ett
specialarrangemang för barn

· Kommunstyrelsen är fastighetsägare och kommer därmed
att svara för invigningen av byggnaden.

·
Beslutsunderlag
UNKFU § 24 2013-03-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau att
inviga scenen i Dalen den 5 oktober klockan 14.45, samt

att avslå kultur- och fritidsutskottets ansökan om tilläggsanslag.
____________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsutskottet
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 158 KLK.2013.205 001

Förslag till övergripande organisationsutredning för
kommunorganisationen

Bakgrund
Kommunchefen har efter överläggning med kommunstyrelsens
arbetsutskott fått i uppdrag att göra en övergripande
organisationsutredning för kommunens verksamheter samt den
administrativa delen av kommunorganisationen.

Syfte
Syftet med organisationsutredningen är att finna möjligheter att
resursoptimera organisationen samt förtydliga styrning och ledning för
kommunens förvaltningar.

Pågående organisationsarbete
Inom kommunorganisationen pågår bl. a följande utredningsarbeten;
• Översyn av socialnämndens verksamheter för att komma tillrätta med
nämndens ekonomiska underskott. I samband med detta finns förslag
om ändring av olika tjänster inom administration och ledning. Ny
socialchef har tillträtt sin befattning under augusti månad 2013 och ges
möjlighet att organisera sin verksamhet.
• Inom samhällsbyggnadsnämnden pågår introduktion och tillsättning
av nyckelbefattningar. Detta omfattar tjänster inom kommunfastigheter,
plan- och bygg, samt VA-organisationen.
• Inom utbildningsnämnden pågår översyn av ledningsorganisationen.
• Kommunens ekonomichef har fått i uppdrag av kommunchefen att
förbättra kommunens ekonomiska uppföljning och analysförmåga
vilket innebär att bl.a se över ekonomiavdelningens interna
organisation.
• Vidare pågår överläggning om samordning av verksamheterna inom
näringsliv och turism.
• Inom kommunledningskontoret har påbörjats verksamhet för att
förstärka informations- och kommunikationsuppdraget gentemot den
egna organisationen och allmänheten.
• Kommunen har även projekt med att skapa större närhet och
tillgänglighet gentemot medborgarna i syfte att öka service och närhet.
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Förslag till beslut
Kommunchefen ska mot bakgrund av redan pågående organisations-
översyner genomföra en kommunövergripande organisationsutredning
för att finna möjligheter att resursoptimera tjänstemannaorganisationen
samt öka tillgänglighet och service för kommunmedborgarna.

Beslutsunderlag
Förslag till övergripande organisationsutredning för
kommunorganisationen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna kommunchefens förslag till beslut.
____________

Expedieras till:
Peter Andreasson
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